HVIDEBÆK PASTORAT
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Luther-tavle fra Folkekirkens Konfirmandcenter.

Tolstrupkoret
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KIRKEBLAD
NOVEMBER 2017 - FEBRUAR 2018

Se efterårets og vinterens spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 4

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 var heldigvis med os.

Tak til alle for en festlig dag og velkommen til
årets konfirmandhold.

SKAL VI PÅ SOGNEREJSE
TIL OBERAMMERGAU 2020?
OBERAMMERGAU ER EN LILLE BY I DET SYDLIGE TYSKLAND, SOM SIDEN 1634 HAR
LEVET OG ÅNDET FOR AT OPFØRE PÅSKEFORTÆLLINGEN
OM JESUS - PASSIONSSPILLET.
Kun hvert 10. år kan man opleve det, og folk fra hele verden
strømmer til den lille by, som for
en tid forvandles fuldstændigt
for at indkvartere de mange
”pilgrimme”, både på hoteller,
pensionater og privat.
Mange fortæller, at det har været en oplevelse af de helt store
at være med!

du er interesseret i at være
med. Hvis vi vurderer, at der er
nok interesse vil vi i næste kirkeblad (marts) bede om endelige
tilkendegivelser om deltagelse.

Da der er rift om billetterne til
stykket, skal vi allerede i sommeren 2018 reservere, så vores opfordring til dig er, at du
melder ud til sognepræst Kim
Gilling Hansen på mail: kgh@
km.dk eller tlf: 2129 5996 hvis

Prisen kendes ikke endnu, men
vurderes at være omkring de
7000 kr., som inkluderer transport med bus, indkvartering
med ½ pension, billetterne til
stykket, guide og ture til seværdigheder på ud og hjemtur.
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Du kan læse meget mere om
Oberammergau på
http://2020-oberammergau.com
og på
http://felixrejser.dk/oberammergau

SÅ STARTER VOKSENKORET OG
BØRNEKORET IGEN
– uge 43 – lige efter efterårsferien
Af: Peter Michaelsen

Jeg er rigtig glad for at skulle
lede de to kor i pastoratet – for
voksenkorets
vedkommende
er det en fast aftale, mens det
for børnekoret er et vikariat for
Embla under hendes højskoleophold.

NY KORLEDER BLIVER BERIT
PALUDAN, GIFT MED SOGNEPRÆST PETER MICHAELSEN, OG LEDER AF SLAGELSE
MUSIKSKOLE, HVOR BERIT
OGSÅ UNDERVISER I SANG
OG I STEMMECOACHING FOR
KIRKEKORENE VED NØRREVANGSKIRKEN.

Sang er først og fremmest sjovt
– og korsang er ekstra sjovt,
fordi der også er et socialt sammenhold i koret, dels ved øvningen og ikke mindst under de
koncerter og sang ved gudstjenester, som også er en del af det
at synge i kor.
For yderligere information kontakt Berit på mobil: 30527337
eller på mail: beritpaludan@hot-

mail.com – eller mød op i kirken
på korenes øvetider.
Jeg har sunget i forskellige kor siden jeg var 6 år gammel og sluttede som professionel korsanger i Danmarks Radio. Jeg håber
at kunne give pastoratets to kor
den samme fantastiske følelse af
musikalsk glæde og fællesskab.
Korene øver således: Voksenkoret tirsdage kl. 19.00 til 21.00 i
Ubby Kirke
Børnekoret onsdage kl. 16.00 til
17.45 også i Ubby Kirke

Alle er velkomne og deltagelse i
korene er gratis.
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MARTIN LUTHER
– INGEN HELGEN, MEN
FORKYNDER AF GUDS ORD
NÅR DETTE BLAD UDKOMMER,
ER DER KUN FÅ DAGE TIL 31.OKTOBER, 500 ÅRS DAGEN FOR
MARTIN LUTHERS OPSLAG AF
95 TESER PÅ DØREN TIL SLOTSKIRKEN I WITTENBERG DAGEN
FØR ALLE HELGENS DAG 1517.

Set i bakspejlet betonede Luther
selv, at hans afladsteser bestemt
ikke var den teologiske basun,
hvormed han bragte pavedømmets mure til fald. Men som den
første i en serie af faldende dominobrikker satte afladskampen
en uafvendelig begivenhedskæde i gang. Nu var vejen banet for

at munken kunne træde ind på
nationens og kristenhedens store scene, at han kunne blive fordømt af paven som kætter, og at
han efterfølgende kunne udvikle
sig til reformator og grundlægger af den antiromerske, protestantiske kirke.
Reformationsjubilæet vil blive
markeret på selve dagen på
mangfoldige måder rundt omkring i Danmark og store dele af
verden.
De danske arrangementer kan
man finde på http://luther2017.dk.

Af: Peter Michaelsen

Her i Hvidebæk pastorat har vi
valgt at markere reformationsdagen ved gudstjenesterne i
Værslev og Ubby kirke søndag
den 29. oktober kl. 10.30.
Samme dag kl. 17.00 samt 31. oktober er der planlagt fælles festgudstjenester for hele Roskilde
Stift i Roskilde Domkirke.
Desuden vil der blive afholdt en
fælles festgudstjeneste for Kalundborg provsti søndag den 26.
november, se nærmere herom
på side 10-11 i bladet.
I jubilæumsåret er der udkommet en strøm af spændende
bøger og hæfter om Luthers
liv og tanker og om, hvad den
reformation, han satte i gang,
har betydet for vores kultur og
måde at tænke på i dag. Blot for
at nævne en enkelt bog, har jeg
i konfirmandundervisningen benyttet en ny tegneserie: Martin,
hvor illustratoren Tom Kristensen i ord og tegninger fortæller
om Luthers vej gennem reformationen.
Man kan læse mere om den og
se nogle uddrag af den i Roskilde
Stiftsårbog 2017, som kan rekvireres hos www.roskildestift.dk.
Jeg vil slutte med at bringe en
salme om Martin Luther, som
salmedigteren Jørgen Michaelsen skrev i 1982 i anledning af
500-året for Luthers fødsel 1483.
Salmen kan synges på ”Vaj nu,
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Dannebrog på voven” eller ”Nu
velan, vær frisk til mode”:
Martin Luther – ingen helgen,
men forkynder af Guds ord:
Jesus Kristus død og oprejst
- hvorpå alt for os beror - ,
helgengerning, helgenbøn
vejer intet mod Guds søn,
hverdagslyset, himmellivet
har hans dåb os nådigt givet.
Alle helgen er hans døbte,
uden anden magt og glans
end den herlighed, der springer
ud af korset, som er hans,
livets skyldnere fuldt ud,
dømt af alle lovens bud,
men af ham retfærdiggjorte,
som har åbnet himlens porte.
Atter bragtes i vor kirke
frem i lyset Herrens ord,
klart forkyndt i kirkeskibet,
fuldt uddelt i kirkekor.
Jævnt på modersmålet ført,
lavt fra stolestader hørt
tændte nådens ord ophøjet
fryd i hjertet, glans i øjet.

Lovsang ny fik mund og mæle
skrøbeligt med hverdagsrøst,
dog, af troens tillid båret,
folkeligt med liv og lyst, –
lad da, løst af hjertelag,
lovsang løfte sig i dag,
glædeligt os tak frembære
for gudsordet, til Guds ære!

November
MARTIN LUTHER
– TIL KAMP MED ORDET
TORSDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 19.00 I JORLØSE
KIRKE.
I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg har
skuespilleren Caspar Koch
udarbejdet en ny kirkefortælling. Tidligere har han lavet
en række dramatiske kirkefortællinger om bl.a. apostlene
Peter og Paulus og om store
skæbner fra det 20. århundrede som digterpræsten 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 den.
Fortællingen om Luther vil
kredse om den følsomme
teolog, der tog kampen op
mod paven, og samtidig var
en grov karl, der kunne svine
sine modstandere til på det
voldsomste.
Med stor sproglig finfølelse
og genialitet skabte han det
moderne sprog med sin tyske
bibeloversættelse, samtidig
med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer. Det, der hele tiden holdt
ham på sporet, var evangeliet
– og ikke menneskers udlægninger. Troen – og ikke vores
forsøg på at virke fromme.
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ALLEHELGENS
GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 5. NOVEMBER KL.
17.00 I RØRBY OG LL. FUGLEDE
KIRKER OG KL. 19.00 I ST. FUGLEDE OG UBBY KIRKER.
Alle Helgen i kirkerne fejres ved
lystænding, hvor vi mindes dem,
der er blevet begravet og bisat
fra vores kirker siden sidste år.
Kirkegården vil blive oplyst med
fakler/lys og navnene på dem,
der er døde i årets løb, vil blive
oplæst ved en smuk mindehøjtidelighed.

MEDITATIONSAFTENER
I UBBY KIRKE
TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER
KL. 17.00 I UBBY KIRKE.
Meditation har altid været en
del af den kristne tradition, selvom mange måske stadigvæk
mest forbinder ordet med de
østlige religioner. Ordet meditation betyder grundlæggende
’at tænke over’ og ’at betragte’
sit liv i relation til Gud. Det er en
øvelse i at komme tilstede i livet. At blive nærværende i nuet
gennem ro og stilhed.
Meditationsaftenerne vil tage
en times tid pr. gang. Vi vil gennemgående bruge Centreret
Bøn, som nok er den mest udbredte kristne meditation, suppleret med forskellige andre
øvelser. Bøn med ord er kun én
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måde at bede på – i meditationen – også kaldet den kontemplative bøn – åbner vi os mod
Gud i stilhed.
”Når du vil bede, så gå ind i dit
kammer og luk din dør og bed
til din fader, som er i det skjulte.
Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” (Matt.6,6)
Aftenerne vil være ganske uformelle, og tilmelding er ikke nødvendig. Kom forbi som du er!
Men medbring gerne en pude
og et tæppe.
Du er velkommen!

Eventuelle spørgsmål kan stilles til sognepræst Kim Gilling
Hansen enten på tlf. 59595110
eller på mail kgh@km.dk

MINDER FRA EGNEN
TORSDAG DEN 9. NOVEMBER
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST.
FUGLEDE.
Peter Lund, hvis farfar ejede
Lerchenborg, fortæller om sin
ankomst til godset i 1944 og om
andre minder her fra egnen.

Peter og Heather, som nu bor
i Kalundborg, blev gift i 1963
i Rørby kirke. Peter Lund var
regnskabsfører her i Hvidebæk
Pastorat mens parret boede i
Svallerup, og han er stadig stedfortræder i Jorløse menighedsråd.

FILMAFTEN I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 9. NOVEMBER KL.
18.00 I ”GAVLEN” PÅ GÅRDEN VED
SIDEN AF VÆRSLEV KIRKE.
Efter fællesspisningen skal vi se filmen ”En mand der hedder Ove”, et
varmt og humoristisk komediedrama om en gammel sur mand, hans
livshistorie, og hvordan mødet med
andre kan ændre ting og sager. Den
svenske film er instrueret af Hannes
Holm og er baseret på en bestseller

af Fredrik Backman. Rolf Lassgård,
som medvirkede i Susanne Biers ”Efter brylluppet” (2006), har titelrollen.
Alle er velkommen. Pris for traktementet 50 kr.

Tilmelding senest mandag den 6.
november til Steen Poulsen tlf. nr.
24603303 eller Torben Jørgensen tlf.
nr. 24987060.

HVIDEBÆK AFTEN
MED SAMUEL RACHLIN
TIRSDAG DEN 14. NOVEMBER
KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS.
En række kontroversielle partier
og politikere fra Rusland over
EU-landene til Tyrkiet og USA har
de seneste år vendt op og ned på
den globale verdensorden, mens
begreber som ”fake news” og
”alternative fakta” er blevet en
del af mediernes ordforråd.

Journalist og mangeårig korrespondent Samuel Rachlin
undersøger i sin nye bog ”Folket og magten” populismens
væsen og tager afsæt i sine resultater i dette tankevækkende
foredrag. Hvad kendetegner
populisme? Hvordan tænker
en populist? Er der sammenfald
mellem tilsyneladende vidt forskellige politiske mål? Og er der
noget at være bange for?

Samuel Rachlin har i mange
år arbejdet som korrespondent og kommentator både i
Moskva og Washington – de
to epicentre for rystelserne i
global politik – og kender magtens institutioner fra tæt hold.
Veloplagt og skarpt beskriver
han den moderne politiske verdensorden og sætter tidens
tendenser i historisk perspektiv.
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MIN VESTINDISKE HISTORIE
TORSDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Arkitekt Ulla Lunn, forfatter til bogen ”Stedet fortæller – om Dansk Vestindien” (Gads forlag 2006),
viser billeder og fortæller om de dansk-vestindiske
øer. Historien starter på St. Croix i 1750 og ender
på Knabstrup i Vestsjælland. Ulla Lunn fortæller om
sit eget projekt med bevaring af den vestindiske
arkitektur og om sin 4xtipoldefar Jens Michelsen
Beck. Han var korttegner og ejer af både plantage
og slaver. Ulla Lunn fortæller om St. Croix, om sla-

verne og om de unge drenge, som det var på mode
at tage som kammertjenere. Kan vi tage moralsk
stilling til det i dag?

30 DAGE I AUTOCAMPER
I NEW ZEALAND

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER
KL. 14.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Anne Marie og Aksel Sørensen,
Kærby, vil i deres billedforedrag
fortælle om den smukke og meget varierede natur, der er på
New Zealand. Det siges at hele
verdens natur kan opleves på
New Zealand. Da der er langt
derned, havde ægteparret først
et kort ophold i Singapore, hvor
deres fortælling begynder.
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FOREDRAG:
LIVET EFTER LIVET?

TORSDAG DEN 23. NOVEMBER
KL. 14 I UBBY KIRKE.

Et foredrag der forsøger at bevise, at sindet og bevidstheden
ikke kan reduceres til hjerneaktivitet. Spørgsmålet om, hvad
der sker, når vi dør, har optaget
mennesker i årtusinder og er
stadig et af livets allerstørste
mysterier. Religiøse og spirituelle mennesker har længe været overbevist om en eller anden form for efterliv, men det
er først i de senere år, at emnet
for alvor er blevet underlagt
større videnskabelige studier.
Foredraget indeholder nærdødsoplevelser i nyere tid. Men
hvordan ser den kristne kirke på

dette mysterium? Findes der et
endegyldigt svar?
Kom til et spændende foredrag om et af troens helt store
spørgsmål. Ved Flemming Rishøj, tidligere sognepræst i Esbjerg og missionær i Tanzania.

Det er gratis og der serveres
kaffe/te og kage undervejs.
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SYNG DIG GLAD

Torsdag
den 12. oktober
kl. 14.30

FESTDAG I
KALUNDBORG
i anledning af
500-året for
reformationen

SE
PROGRAMMET
NÆSTE SIDE
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PROGRAM:
Kl. 10-11.30
Festgudstjeneste i Vor Frue Kirke.
	Gudstjenesten bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem præster og andre fra menigheden med tema om reformationens
betydning i dag.
	
	Voksen- og ungdomskor fra Raklev, Nyvang og Vor Frue
kirker medvirker i gudstjenesten. Vor Frue Kirkes koncert
klokkespil vil spille for deltagerne efter gudstjenestens afslutning.
Kl. 11.30-12.30 	Vandring/kørsel til Nyvangskirken.
Resten af dagen foregår her.
Kl. 12.30-13.30 	I Nyvangskirkens lokaler serveres en let frokostanretning.
Tilmelding til frokosten til kalundborg.provsti@km.dk
senest den 17. november 2017.
Kl. 14.00-15.15

	Koncert: Weyses Reformationskantate for kor og solister,
skrevet til Reformationsjubilæet i 1817.
	Organisterne fra Nyvang, Vor Frue og Raklev kirker står for
koncerten, som gennemføres med kor og sangere fra hele
provstiet, samt bl.a. organist Henrik Kristensen, trompetist
Kristian Noe, sopran Louise Wakabayashi og tenor Andreas
Bigom.
Kl.15.15-15.30

Afsluttende andagt ved kirkens præst.

Det er gratis at deltage i alle dagens programpunkter.

SØNDAG DEN 26. NOVEMBER I
KALUNDBORG

den danske kirke blev også reformeret.

Kirkerne i Kalundborg Provsti indbyder til en festdag søndag den
26.november 2017 i anledning af
500-året for reformationen.

Jubilæet kan bruges til at huske
på de grundlæggende værdier,
som reformationen kæmpede
for: at alle mennesker er lige for
Gud, og at vi kan tro på, at vi har
et sted hos Gud – hvor vi er godtaget og elsket uden betingelser.
Det er op til os i dag at formulere
reformationens indsigter på ny
og have mod til fortsat at gøre
det kristne budskab aktuelt i vores egen kultur.

Reformationen tog sin begyndelse den 31. oktober 1517, da Martin Luther slog sine 95 teser mod
afladshandelen op på kirkedøren
i Wittenberg. Opgøret med den
katolske kirke og dens kristendomsforståelse bredte sig, og

Programmet lægger op til en
dag, der både er højtidelig og
folkelig.
Mange gode talenter i provstiet
står sammen om en festgudstjeneste og en koncert, som bygger
på samarbejde mellem frivillige
og ansatte ved kirkerne.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

DAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 12. december
Tirsdag den 9. januar
Tirsdag den 13. februar
		

RØRBY

kl. 14.00 - kgh
kl. 14.00 - pmi
kl. 14.00 - pmi
kl. 14.00 - maki			

VÆRSLEV

NOVEMBER

05/11/17

Alle Helgens Dag

17.00 - pmi		

12/11/17

22. s. e. trin

10.30 - maki

19/11/17

23. s. e. trin

9.00 - kgh

26/11/17

S. s. i kirkeåret			

9.00 - pmi

10.30 - kgh			

DECEMBER						

03/12/17

1. s. i advent			

10/12/17

2. s. i advent

17/12/17

3. s. i advent		

10.30 - kgh		

16.00 - pmi 			
De 9 læsninger

24/12/17

Juleaften

13.45 - pmi

25/12/17

Juledag

10.30 - kgh					

26/12/17

2. juledag		

31/12/17

Julesøndag

JANUAR

15.00 - pmi

9.00 - maki			

10.30 - pmi		

						

01/01/18

Nytårsdag				

07/01/18

1. s. e. H. 3 k.

14/01/18

2. s. e. H. 3 k.

17/01/18

Hverdagsgudstjeneste			

21/01/18

S. s. e. H. 3 k.		

28/01/18

Septuagesima

9.00 - maki		
10.30 - pmi

9.00 - kgh

10.30 - kgh			
9.00 - kgh

10.30 - pmi			

FEBRUAR								

04/02/18

Seksagesima		

11/02/18

Fastelavn		

9.00 - maki

13.00 - pmi			
Fastelavnsgudstjeneste

18/02/18

1. s. i fasten

25/02/18

2. s. i fasten

10.30 - pmi		
9.00 - kgh

10.30 - kgh

MARTS								

04/03/18

3. s. i fasten

10.30 - maki		
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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		
			

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.					

ST. FUGLEDE
19.00 - pmi

LL. FUGLEDE

JORLØSE

17.00 - kgh		

9.00 - maki		

			

19.00 - kgh

10.30 - pmi		
9.00 - pmi

10.30 - maki			
10.30 - maki			

10.30 - pmi
9.00 - maki
14.30 - kgh
Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste
og juletræ

9.00 - kgh

UBBY

14.00 - maki			
Familiegudstjeneste

			

14.00 - kgh

10.30 - pmi

Familiegudstjeneste
og juletræ

16.30 - maki

14.00 - maki

15.15 - maki

					

			

16.15 - kgh
9.00 - kgh

10.30 - maki		

9.00 - pmi				

						

				

14.00 - kgh		

10.30 - maki		

			

10.30 - pmi

16.00 - kgh
9.00 - pmi

9.00 - kgh		

19.00 - pmi				
9.00 - maki

10.30 - maki		

			

10.30 - kgh

10.30 - kgh
9.00 - pmi

								

10.30 - maki

10.30 - pmi

			
9.00 - kgh		

9.00 - pmi		
10.30 - kgh

10.30 - pmi

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste

9.00 - pmi

10.30 - kgh

10.30 - maki			

9.00 - maki

								

9.00 - pmi		

10.30 - pmi

9.00 - maki
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December:
FAMILIEGUDSTJENESTE

– OG JULETRÆ I ST. FUGLEDE
SØNDAG DEN 3. DECEMBER
KL. 10.30 I ST. FUGLEDE KIRKE.
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.

JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
I UBBY
SØNDAG DEN 3. DECEMBER
KL. 14.30 I UBBY KIRKE.
Som optakt til juletiden og juletræstænding på torvet i Ubby,
holder vi i kirken en særlig fami-

lie- og adventsgudstjeneste. Vi
tager forskud på julens salmer
og vil sørge for et særligt ”julet” indslag ved årets konfirmander i Ubby.

Bagefter går vi i optog fra kirken ned til juletræstændingen
kl. 16.00 på Torvet i Ubby.

Arrangeres i samarbejde med
FDF Ubby.

TOLSTRUP KORET
TIRSDAG DEN 5. 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 korsangere
og publikum. Undervejs bliver der sunget fællessalmer. Julekoncerten slutter af med Ingemanns
kendte og dejlige julesalme ”Dejlig er jorden”.
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Efter koncerten er alle inviteret over i Sognegården, hvor der serveres kaffe og æbleskiver.

JULESANGE I RØRBY
PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 6. DECEMBER
KL. 14.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.

Vi synger julen ind sammen med
trioen Bente Stavnskær, Birthe
Vibeke Andersen og Karen Margrethe Gammelby.

BØRNETEATERGUDSTJENESTE

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag med masser af
sang.

PASTORATETS
STORE
JULEKONCERT
SØNDAG DEN 10. DECEMBER
KL. 14.00 I UBBY KIRKE.
For 4. år i træk og på utallige opfordringer afholder vi igen i år
julekoncert med Nykøbing Sj.
Stadsorkester under ledelse af
solotrompetist Ole Andersen.
Orkestret ledsages desuden af
Flemming Hjort Kristensen.

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.00 I LL. FUGLEDE
KIRKE.
Velkommen til en 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 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.

Desuden forventer vi, at Hvidebæk Pastorats Børnekor, under
ledelse af
Berit
Paludan,
deltager.

Efter koncerten serveres
der gløgg og
æbleskiver.
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SOGNEEFTERMIDDAG MED JULEHYGGE
TORSDAG DEN 14. DECEMBER KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.

eftermiddag, hvor vi julehygger og synger en masse julesalmer.

Traditionen tro synger vi julen ind. Kom til en hyggelig

En lille gave til 20 kr. bedes
medbragt.

JULEKONCERT
MED ELIZABETH WILSTRUP OG TINA CHRISTIANSEN
LØRDAG DEN 16. DECEMBER
KL. 16.00 I RØRBY KIRKE.
Organist og pianist Tina Chris
tensen og sopran Elizabeth
Wilstrup sætter gang i julestemningen med både velkendte og nyere julesange.
Der bliver også mulighed for
fællessang.

Tina Christiansen er uddannet
organist fra kirkemusikskolen
i Roskilde og har lang erfaring
i at optræde ved koncerter
både som organist og som sanger.
Siden 2013 har hun fungeret
som organist ved Viskinge og
Aunsø kirker.

Elizabeth Wilstrup er mangeårig kirkesanger og har siden
2013 været ansat i Hvidebæk
pastorat.

DE NI
LÆSNINGER

JULEFAMILIEGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 17. DECEMBER KL.
16.00 I VÆRSLEV KIRKE.

SØNDAG DEN 17. DECEMBER
KL. 14.00 I JORLØSE 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.

En festlig gudstjeneste for
små og store i Jorløse Kirke
ved sognepræst Kim Gilling
Hansen. Efter gudstjenesten
går vi over i Jorløse forsamlingshus til juletræsfest.

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
Peter Michaelsen på
tlf.: 5950 4055.
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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

GUDSTJENESTER
Rørby
Ll. Fuglede
Værslev
Jorløse
Ubby
St. Fuglede

kl. 13.45
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 15.15
kl. 16.15
kl. 16.30

Juleaften

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

Januar
NYTÅRSGUDSTJENESTER
MANDAG DEN 1. JANUAR KL.
14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE
OG KL. 16.00 I UBBY KIRKE.
Efter gudstjenesten ønsker
vi hinanden godt nytår med
champagne og kransekage.
Alle er velkomne

2018

HVORFOR GÅR VI TIL
ALTERS
– om nadverens betydning
ONSDAG DEN 10. JANUAR KL.
19.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Det hurtige svar på spørgsmålet: hvorfor holder vi nadver?
lyder: fordi Jesus har befalet
det. Denne aften vil vi gå langsomt frem og begynde med
nadverens oprindelse i jødedommen på Jesu tid. På den
baggrund træder også det
nye frem, som Jesus satte ind
i verden, da han indstiftede
nadveren.
Aftenens
foredragsholder,
Søren Ruager fra Kollund
ved Kruså, er tidligere præst
i Hald-Kærby sogne nord for
Randers og provst for Randers Nordre Provsti. Han har
undervist i Ny Testamente
på Århus Universitet og bl.a.

skrevet en bog om Dødehavsrullerne. I sit foredrag vil
Søren Ruager også prøve at
besvare de spørgsmål, som
uvægerligt melder sig, når
talen falder på nadveren i kirken. Hvad er det, der sker? Jeg
forstår det ikke. Er jeg i det
hele taget værdig til at gå til
alters?
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SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 11. JANUAR KL.
14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Carsten Egø Nielsen kommer og
fortæller om dengang Danmark var
en kolonimagt. Vi skal høre om de
danske kolonier i Vestindien og om

de forhold som de mange slaver på
øerne måtte leve under. Og så skal vi
selvfølgelig høre om salget af øerne
til USA.
Under foredraget vil der flittigt blive
vist billeder fra øerne, både som de
så ud engang og som de ser ud i dag.

HVERDAGSGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 17. JANUAR KL.
19.00 I ST. FUGLEDE KIRKE.
Da weekenden for mange travle
mennesker er fyldt op med alle
mulige aktiviteter, har vi i Store
Fuglede menighedsråd valgt at

forsøge os med gudstjenester
midt på ugen. Vi har konstateret at søndagsgudstjenesterne
somme tider må aflyses, da
ingen er mødt frem ud over
kirkens personale. Vi håber, at
udviklingen kan vendes og at

mange vil møde op en onsdag
aften og fejre gudstjeneste
sammen med os.

Prædikant ved denne hverdagsgudstjeneste er sognepræst
Peter Michaelsen.

”FØDT I HORSENS TUGTHUS
- Danmarks mest afgrænsede kirkesogn”
TORSDAG DEN 18. JANUAR KL.
14.30 I UBBY KIRKE.
Foredragsholderen, Niels Ole
Frederiksen, er født og opvokset i Danmarks vel nok mest
afgrænsede kirkesogn – nemlig
Horsens Statsfængsel. Eller som
stedet hedder i sin oprindelige
og folkelige version ”Horsens
Tugthus”.
Mellem dette kirkesogns ydre
afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er
Niels Ole Frederiksen født i det
nordvestlige soveværelse i en af
anstaltens funktionærboliger.
Det specielle ved dette sogn
var også, at sognebørnene ikke
kunne løse sognebånd.
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Hans far var ikke indsat, men ansat. En lille, men dog afgørende
forskel. Han blev døbt i det afgrænsede sogns egen kirke –
Fængselskirken.
Hans far var, da Niels Ole Frederiksen blev født, viceinspektør
og blev senere inspektør ved
fængslet.
Foredraget kommer med nogle
glimt fra tiden efter krigen og
halvtressernes Danmark og
med nogle af de fanger som
foredragsholderen som barn
kom i kontakt med. Horsens
Statsfængsel var efter krigen
fortrinsvis fyldt op med de dømte efter det særlige straffelovs
tillæg, som blev vedtaget i Folketinget i sommeren 1945.

De blev kaldt landsforrædere,
landssvigere, østfrontfrivillige
og HIPO- folk – mange af dem
opfattede sig selv som politiske
fanger.
Det bliver også en beretning om
den mest berømte af alle udbryderkonger i Danmark, nemlig
den legendariske Carl August
Lorentzen. Natten til den 22.
dec. 1949 undveg Carl August
Lorentzen via en 18 meter lang
tunnel fra Statsfængslet i Horsens. Over indgangen til tunnelen havde Lorentzen ophængt
et stykke pap og skrevet de meget sigende og poetiske ord :
”Hvor der er en vilje, er der også
en vej”.
Der serveres kaffe/the og kage.

FILMAFTEN I STORE FUGLEDE:
SOM I HIMLEN
TORSDAG DEN 25. JANUAR KL.18.00 I
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Vi indleder med fællesmåltid og ser
derefter filmen ”Som i himlen”, en
svensk film fra 2004 instrueret af
Kay Pollak. Daniel Daréus er dirigent
i verdensklasse. En dag beslutter han
sig pludselig for at trække sig tilbage
fra musikscenen, og slå sig ned i sin
barndomsby i det nordlige Sverige.
Det opdager det lokale kirkekor, der

lokker det musikalske geni til at kigge
forbi til deres øveaftener. Det får konsekvenser. Ikke blot for det hurtigt
voksende kor, men også for Daniel.
Alle er velkomne. Pris for traktementet er 50 kr.

Tilmelding senest tirsdag den 23. januar til præstesekretær Mie Dehn
Poulsen på tlf. 2144 1001 eller mail
mdp@km.dk

BACH OG BIBLEN
– BUD TIL TIDEN

SØNDAG DEN 28. JANUAR
KL. 16.00 I LL. FUGLEDE KIRKE.
Et vekselspil mellem bibelens
ord og musik af J. S. Bach.
Skuespiller Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire evan-

gelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de tilhørende
værker. Teksterne gengives
fortællende for at give en fornemmelse af, hvordan man
i de allerældste menigheder
genfortalte de bibelske hændelser – før de blev skrevet

ned. Teksternes indhold bliver
nærværende og vedkommende på en anden måde, end når
de blot læses op.

Adgang til koncerten er gratis.
Efter koncerten serveres der
kaffe, te, sodavand og kage.
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TAIZÉ-AFTEN I JORLØSE
MANDAG DEN 29. JANUAR KL. 19.30
I JORLØSE KIRKE.
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.

Februar
STREJFTOG I DANMARK:
Sjælland
SØNDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 15.00 I RØRBY
PRÆSTEGÅRD.
Velkommen til et strejftog på Sjælland med organist og musikpædagog Kirsten Falther.
Her bliver der fokuseret på skøn natur, dejlig musik,
herregårde, kirker og øer.

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 14.30 I
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Hans Rørbech kommer med sin harmonika
og spiller op med folkedansenumre samt
vinter- og forårsfællessange. Ind imellem
sangene vil han komme med små fortællinger.
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Vi bevæger os bl.a. til Nekselø og Omø, og vi kører
til diverse herregårde, f.eks. Knabstrup, Torbenfeldt, Kongsdal og Kattrup. Desuden skal vi besøge
kirker som Hjembæk, Holmstrup og Tveje Merløse.
Musikken vi skal høre, bliver bl.a. af Carl Nielsen,
sjællandsk folkemusik samt uddrag af Niels W. Gades ”På Sjølunds fagre sletter”. Endelig skal vi se
nogle af Sigurd Swanes malerier.

FASTELAVN

SØNDAG DEN
11. FEBRUAR

FASTELAVN I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 11. FEBRUAR
KL. 10.30 I UBBY KIRKE.

FASTELAVN I JORLØSE
SØNDAG DEN 11. FEBRUAR
KL. 10.30 I JORLØSE KIRKE.

FASTELAVN I VÆRSLEV
SØNDAG DEN 11. FEBRUAR
KL. 13.00 I VÆRSLEV KIRKE.

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.

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

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 må meget gerne komme
udklædt.

Alle er velkomne. Arrangeres i
samarbejde med FDF Ubby.
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TUREN FRA BY
TIL LAND

FILMAFTEN I
VÆRSLEV

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR
KL. 14.30 I UBBY KIRKE.

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR
KL. 18.00 I ”GAVLEN” PÅ GÅRDEN VED SIDEN AF VÆRSLEV
KIRKE.

Sognepræst Kim Gilling Hansen
og hans hustru Pia Riddertoft
forlod deres liv i København, og
præsten vil komme og fortælle
og vise billeder fra rejsen, det har
været at flytte fra storbyen til et
landsogn som Ubby.

Der serveres kaffe/the og kage.

Traditionen tro spiser vi sammen
og ser en film bagefter. Det er
endnu ikke bestemt, hvad vi skal
se. Hold øje med hjemmesiden
og Facebook, hvor aftenens film
vil blive offentliggjort.
Alle er velkomne. Traktementet
koster 50 kr.

Tilmelding senest 21.februar til
Steen Poulsen, tlf.nr. 24603303
eller Torben Jørgensen, tlf. nr.
2498 7060

TAIZÉ-AFTEN I
JORLØSE

MANDAG DEN 26. FEBRUAR
KL. 19.30 I JORLØSE KIRKE.
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.

FÆLLES KIRKEBIL TIL
PASTORATETS GUDSTJENESTER &
ARRANGEMENTER
- for dig der har brug for hjælp til transporten.
Ring i god tid før arrangementet til Flextrafik
på tlf. 70 26 27 27 – tast 2.
Billetten kan refunderes ved henvendelse
til Ubby menighedsråds regnskabsfører Ole P. Nielsen,
tlf. 59 59 53 97.
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Marts
KAROLINE GRAVES

portræt af en personlighed
– kummerkår og kvindekamp
ofte trange livsvilkår, som hun
vel at mærke fremførte uden at
overdrive, angle efter medlidenhed eller formidle politiske budskaber.

TORSDAG DEN 1. MARTS KL.
19.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Karoline Graves (1858-1932)
fra Halleby Ore skrev sig, trods
ufuldendt skolegang, til en fast
årlig understøttelse på finansloven i begyndelsen af 1900-årene.
Hun blev landskendt som folkemindesamler og forfatter for
skildringer af landbefolkningens

Den 1. marts 2018 fortæller tidligere museumsleder Lisbeth
Pedersen om Karolines liv, der i
perioder foregik på kanten af eksistensminimum. Hidtil ubenyttede brevsamlinger afslører en
ualmindelig stærk personlighed,
der vedholdende kæmpede for
at få fair betaling for sit arbejde
og blive respekteret for sine boglige evner både i familielivet og
af fagfolk på bjerget. Det er også
historien om en person, hvis livssyn var kendetegnet af en dybfølt tro på Gud, og som ikke gik

af vejen for naturvidenskabsfolk,
der satte spørgsmålstegn ved
Guds eksistens!

Lisbeth Pedersen
Tidligere museumsleder

SE MERE HER:

www.hvidebækpastorat.dk
eller på facebook:
www.facebook.com/HvidebaekPastorat
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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
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
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 der har brug for hjælp til transporten.
Ring i god tid før arrangementet til Flextrafik
på tlf. 70 26 27 27 – tast 2. Billetten kan refunderes ved henvendelse til Ubby menighedsråds
regnskabsfører Ole P. Nielsen, tlf. 59 59 53 97.

HENVISNING TIL HJEMMESIDE

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

HENVENDELSER VEDRØRENDE
KIRKEGÅRDE RETTES TIL:
For Ubby, Ll. Fuglede og
Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg
Klosterparkvej 16
4400 Kalundborg
Email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 5951 2785
Fax: 5951 2786
Kontortid: 10-14 hverdage
For St. Fuglede kirke:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: juhl@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
Deadline for næste kirkeblad: 10. januar 2018

