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Se forårets spændende arrangementer i bladet...
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 6
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KRISTUS I GETSEMANE HAVE
– LIDT OM EN ALTERTAVLE I LILLE
FUGLEDE KIRKE OG DENS SKABERE
Når man besøger Lille Fuglede
kirke, lægger man mærke til at kirken har to altertavler. Tavlen over
alteret er uden billeder, men fyldt
med tekst, nemlig skriftsteder fra
Bibelen om Jesus, der indstifter
nadveren Skærtorsdag, eller henviser til sig selv som livets brød.
Vi finder nogenlunde de samme
bibelcitater på altertavlen i Store
Fuglede kirke.
Katekismus-altertavler med tekst
i stedet for billeder blev almindelige i Danmark i sidste halvdel
af 1500-tallet, og der blev også i
det følgende århundrede lavet
mange altertavler af denne type.
Siden blev de fjernet de fleste steder og erstattet af nye.

Altertavlen fra 1500-tallet.
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Sådan gik det også i Ll. Fuglede
kirke, da kirken blev hovedrestaureret i 1855-56. Kirkens gamle,
smalle kor fra middelalderen blev
revet ned og erstattet af det nuværende brede kor med indbygget sakristi. Den gamle altertavle
blev flyttet til korets nordvæg, og
man anskaffede en ny altertavle.
Den nye altertavle består af en
nygotisk ramme udført af gårdmand Lars Christian Jacobsen,
Jerslev, og deri et billede malet
af Johannes Jensen. Nygotik var
en stilretning i 1800-tallet inden
for arkitektur og kunsthåndværk,
hvor man genoptog gotikkens
formsprog fra slutningen af middelalderen. Maleriet, der forestiller Jesu sjælekamp i i Getsemane
Have, er malet med olie på lærred;
i det trekantede topfelt ses englen med kalk i hånden, og øverst
svæver Helligåndsduen i gult lysskær. I fodstykket er malet et citat fra Johannesevangeliet, Johs.
16,33. I den nuværende oversættelse siger Jesus her til disciplene:
“I verden har I trængsler; men
vær frimodige, jeg har overvundet verden.” Maleriet er mørkt,
men der kastes lys på Kristi hvide
dragt fra en skjult lyskilde.
Johannes Jensen (1818-23.5.1873)
uddannede sig fra 1832 til 1846
til portrætmaler på Kunstakademiet i København. Mange af hans
portrætter befinder sig på Thorvaldsens Museum. Han udstillede
også enkelte landskabsmalerier,
og mindst fire malerier med reli-

giøse motiver er bevaret. I 1855
malede han et billede af Nordens
apostel Ansgar (801-865), opsat
i Skt. Ansgar kirke i København,
som i dag er domkirke for den
katolske kirke i Danmark. Det
følgende år malede han det billede af Kristus i Getsemane, som
hænger i Ll. Fuglede kirke. I 1865
blev hans billede: “Lader de små
børn komme til mig” ophængt i
Kværndrup kirke på Fyn. Ligesom
hans altertavle i Ll. Fuglede blev
denne siden flyttet til kirkeskibets nordvæg. Året efter vendte
Johannes Jensen tilbage til Getsemane-motivet, da sognekirken
i Ryslinge på Fyn skulle have fornyet altertavlen. På dette maleri
fremstilles Jesus med fremstrakte arme og åbne håndflader.
Gårdmand Lars Christian Jacob
sen fra Jerslev, som lavede altertavlens ramme, var født i Kajemose, Holmstrup sogn, den 21.
juni 1820. Hans hustru, Karen
Hansdatter, var født den 30. april
1822 i Tommestrup i St. Heddinge
landsogn på Stevns. Eigil Lynge
Jacobsen fra Ubby, som selv er
opvokset på Østergård på Jerslev
mark, mener, at ægteparret må
være flyttet ind på gården ca.
1855. Ifølge kirkebogen for Holm
strup sogn flyttede Lars Christian
Jacobsen til Fuglede den 16. november 1853. Eigil Jacobsen fortæller, at den gamle gård skal
være nedbrændt omkring 1860,
og at stuehuset til den nuværende Østergård blev påbegyndt i

1864. Det var ca. 300 meter nord/
nordvest for den gamle gård. I
1868 blev byggeriet af avlsbygningerne påbegyndt, og alt, der
kunne genbruges fra den gamle
gård, blev anvendt. Desuden
etablerede Lars Chr. Jacobsen et
avanceret vandingsanlæg til gårdens dyr med vindmøller som
pumper.
Karen Hansdatter døde den 27.
august 1884. Østergård blev siden overtaget af sønnen Jens
Christian, født den 29. april 1866,
gift den 23. maj 1894 med Katrine
Jeppesen i Holmstrup kirke. I
1901 havde ægteparret tre børn.
Lars Chr. Jacobsen blev boende
på gården nogle år som aftægtsmand. Datteren Ane Marie Pouline, født den 2. november 1857,
blev gift den 28. december 1886
med gårdejer Poul Larsen i Ll.
Fuglede kirke. Mellem 1889 og
1897 er ægteparret flyttet til en
gård på Tystrup mark i St. Fuglede sogn. Ane Marie Pouline blev
enke den 15. november 1898,
hvorefter Lars Christian Jacobsen
flyttede ind hos hende og hendes
tre børn på gården i Tystrup. Her
døde han den 23.juni 1909, 89 år
gammel.
Den fremsynede Jerslev-gårdmand med de kreative evner har
måske efterladt sig nulevende efterkommere, og vi håber, at der i
givet fald kan føjes nye detaljer til
historien om altertavlen i Ll. Fuglede kirke.

Af Eigil Lynge Jacobsen og Peter
Michaelsen med bistand fra Eide
Jakobsen og Jens Birk Kristoffersen, Hvidebæk Lokalhistoriske
Arkiv.

MINDEORD OM ORGANIST
ERIK IMMANUEL ROVED
Vores organist, Erik Immanuel
Roved er gået bort. Han sov
ind den 20. januar i hjemmet,
omgivet af sine allernærmeste
og med udsigten ud over Tissø.

Erik spillede på orgelet ved familiens højtider i kirkerne, og
det var sådan, man lærte ham
at kende her på egnen i sin tid –
ved orgelet i St. Fuglede kirke.
I 2008 blev Erik fastansat ved
Ubby kirke som organist.

væsen og for hans gode samarbejde og for utallige timer ved
orglet. Æret være Eriks minde!

På Hvidebæk pastorats hjemmeside kan man læse mere om
Erik Roved, idet vi her bringer
uddrag af sognepræst Kim Gilling Hansens begravelsestale.

På billedet ser man Erik spille til
babysalmesang i kirken – omgivet af børn og deres glade
mødre. Sådan var han i sit es.
Alle os ved kirkerne i pastoratet vil huske ham for hans altid
smilende og imødekommende
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FARVEL TIL
KIRKESANGER OG KORLEDER
Pr. 1. december 2017 har vi måttet tage afsked med
kirkesanger Peter Kornbech Grell, ansat i Hvidebæk
pastorat i sommeren 2015 både som kirkesanger
og dirigent for Hvidebæk pastorats kirkekor. Fra
pastoratets øvrige medarbejdere skal der lyde en
tak for dejlig sang og godt samarbejde. Vi håber, at

der også en gang i mellem fremover bliver lejlighed
til at høre Peter Grells flotte basbaryton-stemme
i vore kirker. Som nævnt andet steds i bladet optræder Kornbech Jazzensemble 2. påskedag ved en
jazzgudstjeneste i Ll. Fuglede kirke.

NYT FRA PASTORATETS VOKSENKOR
v. korleder Berit Paludan
28 glade mennesker øver hver
tirsdag aften i Ubby Kirke – hu
møret er højt, for man bliver
“glad i låget” af at synge.
Vi har tre veloverståede julekoncerter bag os, og er startet på
forårets lidt tunge musik til Langfredag, men også en masse glade
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forårs- og sommersange til alle de
andre indslag i pastoratets kirker.
I december sang vi i Ubby og
Værslev og i forårssæsonen når
vi rundt til resten af vore dejlige
kirker og vi er også så heldige, at
vi når at holde gudstjeneste med
alle tre præster.

Du kan møde koret i Jorløse, 18.
marts, Langfredag i Rørby, i Ll.
Fuglede den 15. april og i St. Fuglede den 10. juni.
Har du lyst til at synge sammen
med os, er du meget velkommen
i Ubby Kirke om tirsdagen – vi begynder kl. 19.

Året
s
KONFIRMANDER
					

I Ubby Kirke den 22. april
Julie Abkjær
Nicholas Baunegaard Hole
Joeline Bennedsen Holm
Marcus Fobian Jensen
Erik Louis Nygaard Jensen
Magnus Bøge Jørgensen
Thor Valentin Kamonram
Oliver Skovgaard Larsen
Matilde Karoline Korshøj Mortensen
Daniel Arvø Nylev
Ramus Lilja Ormstrup Pedersen
Julian Skov Schmidt
Matti Søndergaard Svensson
Micki Brix Sydendal
I Ll. Fuglede Kirke den 29. april
Tanja Jørgensen
Lucas Rosendahl Kugelmann
Liv Annika Martinetz
Annasofie Nielsen
Victor Orfaei

I PASTORATETS 6 KIRKER

I St. Fuglede Kirke den 6 maj
Andreas John Thorsen Jacobsen
Cathrine Julie Jervelund
Christian Karlshøj Møller
Marco Buhr Nyeland
Mathias Weinreich Olsen

I Værslev kirke den 13. maj
Samuel Leif Kizza Jouret Dinesen
Alberte Sander Jensen
Karoline Broberg Larsen
Ida Boffy Grønberg Nielsen

I Rørby Kirke den 6. maj
Lucas Stavid Binderslev
Alberthe Katrine Hansen
Nicolaj Møller
Robert Kjærbæk Oxholm
Sascha Pedersen
Rasmus Hoffmann Rasmussen
I Jorløse Kirke den 13. maj
Jacob Anker Christiansen
Anders Margaard Hansen
Diana Karlson Jensen
Sofie Mey Bech Rasmussen

I Ubby Kirke den 6. maj
Clara Amalie Andersen
Chanella Ueno Gucfa Berggrein
Tobias Bjørn Brandstrup
Elias Nonbo Frederiksen
Oliver Drøge Hansen
Madeleine Holm
Nicole Porntipa Bunyarat Jørgensen
Rasmus Johansen Manscher
Sarah Scheffer Petersen
Runi Toftegaard Therkildsen
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Marts
KAROLINE GRAVES

PORTRÆT AF EN PERSONLIGHED
– KUMMERKÅR OG KVINDEKAMP
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 ofte trange livsvilkår, som
hun vel at mærke fremførte
uden at overdrive, angle efter
medlidenhed eller formidle politiske budskaber.

Denne aften fortæller tidligere
museumsleder Lisbeth Peder
sen 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!
Der serveres kaffe/the og kage.

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 8. MARTS
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Else Marie Jespersen er formand for Røde Kors
i Kalundborg. Hun kommer og fortæller om det
store arbejde hun gør for Røde Kors.

OBERAMMERGAU 2020 – NOTITS
Vi bragte i sidste nr. af kirkebladet en lille artikel om en eventuel fælles sognerejse til passionspillet i 2020
i Oberammergau. Vi har ikke fået nok henvendelser, til at arbejde videre med idéen om at kunne tage af
sted sammen. Vi vil derfor opfordre alle interesserede til at rette henvendelse til Felix eller Unitas rejser,
som begge har ledige billetter til den unikke begivenhed. Det sker kun hvert 10. år og billetterne skal
bookes allerede her til sommer.
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MEDITATIONSAFTEN I UBBY
TIRSDAG DEN 13. MARTS
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 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 til sognepræst Kim Gilling
Hansen enten på tlf. 5959 5110 eller på mail:
kgh@km.dk

NÆSTE GANG ER:

TIRSDAG DEN 10. APRIL
TIRSDAG DEN 8. MAJ
TIRSDAG DEN 12. JUNI
7

HOLD AF, HOLD UD, HOLD FAST

HVIDEBÆKAFTEN MED FORHENVÆRENDE BISKOP ELISABETH DONS CHRISTENSEN
TIRSDAG DEN 13. MARTS
KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS
De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene følger
med. Men hvorfor er samlivet
mellem to, der elsker hinanden
blevet så sårbart? Og hvad kan
kirken og alle vi andre gøre for
at hindre, at sårbarheden bliver
til skilsmisse og ulivssår i stedet
for til godhed og glæde.
Det vil blive en aften med både
humor og alvor, for det handler
jo om os mennesker som de underlige og forunderlige skabninger, vi nu engang er.
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HUSJOMFRUEN OG SKIBSREDEREN
TORSDAG DEN 22. MARTS
KL. 14.30 I UBBY KIRKE
Fra Lokalhistorisk Forening i Høng kommer Finn
Jensen og Henning Bonde og fortæller om frk.
Marie Jensen, der i 1948 blev ansat hos den gamle
grevefamilie Bernstorff-Mylius på Kattrup Gods.
Frøken Jensen fortsatte i jobbet efter skibsreder
A.P. Møllers overtagelse af godset i 1949 og forblev på Kattrup Gods frem til sin død som 93-årig
i 2010.
Der serveres kaffe/the og kage.

PALMESØNDAG I JORLØSE
TAIZÉ-GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 25. MARTS
KL. 19.00 I JORLØSE KIRKE
Som en stemningsfuld optakt til
påsken holder vi en regulær Taizé-gudstjeneste i Jorløse Kirke.
Salmerne er skiftet ud med de
enkle og stemningsfulde 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 sidenhen udviklede sig
et levende fællesskab af troende fra mange kristne retninger.
I dag kommer primært unge fra

hele verden til Taizé i kortere eller længere perioder, og tager
sangene og de smukke andagter med sig hjem. På den måde
har det spredt sig til hele Europa
– også Danmark i de sidste 20 år.
Kom selv og vær med – alle er
velkomne.
Gudstjenesten vil blive ved sognepræst Kim Gilling Hansen og kirkens egne musikere og sangere.
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SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 29. MARTS
KL. 16.30
Vi holder en festlig gospelgudstjeneste, hvor Copenhagen Gospel Quartet vil stå for musikken.
Sangerne i Copenhagen Gospel
Quartet har alle en uddannelse
fra musikkonservatoriet. Gruppen er udsprunget af samarbejdet i det professionelle gospel-

kor Gunnertoft Gospel Singers,
hvor de alle synger med.

draget i en sprudlende og livsbekræftende koncert.

Kvartetten tager udgangspunkt
i den traditionelle gospel, og repertoiret suppleres med både
nye sjælfulde fortolkninger af
salmer og ny gospelmusik. Publikum kan forvente at blive ind-

Efter gospelgudstjenesten går
vi over i Værslev Forsamlingshus, hvor menighedsrådet serverer stegt lammekølle.
Alle er velkomne.

SKÆRTORSDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 29. MARTS
KL. 16.30
Kom og vær med til en hyggelig
skærtorsdagsgudstjeneste ved
Marianne Kistrup. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning i Sognegården.
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Det er gratis at deltage, så kom og
start din påske i hyggeligt selskab.
Tilmelding til Annelise Sørensen på
tlf. 28 95 08 60 senest den 21. marts.

LANGFREDAG
FREDAG DEN 30. MARTS
KL. 14.00 I RØRBY KIRKE
Liturgisk gudstjeneste over Jesu lidelseshistorie.
Gudstjenesten er en vekselvirkning mellem læsning fra biblen og salmesang. Hvis der er nogen,
der har lyst til at læse teksterne til gudstjenesten,
bedes man kontakte sognepræst Peter Michaelsen

tlf. 59 50 40 55. Ved gudstjenesten deltager kirkens
organist, kirkesanger og pastoratets voksenkor under ledelse af Berit Paludan.
Alle er velkomne

April
JAZZGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 2. APRIL
KL. 14.00 I LILLE FUGLEDE KIRKE
Kornbech Ensemble består af
Lene Kornbech Grell – vokal,
Lennart Munk-Hansen – sopran
og altsax, Kenneth Reiner – keyboard, Anton Antoni – trommer
og vores tidligere kirkesanger
Peter Kornbech Grell på bas.
Ensemblet vil fremføre de kendte salmer og sange arrangeret

som swingende jazz og blid bos
sa.
Gudstjenesten forestås atter af
Liturg Finn Fyrhagen, 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 spændende og jazzede arrangementer.
Mød op og få en varm og glad
oplevelse til at fejre Jesu opstandelse.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO
MARTS

04/03/18
11/03/18
18/03/18
25/03/18

SØND.

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 10. april
Tirsdag den 8. maj
Tirsdag den 12. juni
		

RØRBY

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

VÆRSLEV

3. s. i fasten
10.30 - maki				
Midfaste
9.00 - pmi
10.30 - pmi				
Mariæ bebudelsesdag				
9.00 - maki
Palmesøndag
10.30 - pmi				

29/03/18
30/03/18

Skærtorsdag				
16.30 - kgh
Langfredag
14.00 - pmi																
liturgisk gudstjeneste
APRIL						
01/04/18
Påskedag
10.30 - maki
9.00 - maki							
02/04/18
2. påskedag
9.00 - kgh				
08/04/18
1. s. e. påske				
10.30 - kgh
12/04/18																	

15/04/18
22/04/18

2. s. e. påske
10.30 - pmi				
3. s. e. påske				
9.00 - pmi							

27/04/18
29/04/18

Bededag
9.00 - kgh										
4. s. e. påske				
10.30 - kgh				

Maj

06/05/18

5. s. e. påske

10/05/18
13/05/18

Kristi Himmelfartsdag								
6. s. e. påske				
10.00 - pmi							
konfirmation
Pinsedag
9.00 - pmi				
2. pinsedag
Bregninge
kl. 11.00
Trinitatis				
10.30 - kgh				

20/05/18
21/05/18
27/05/18
Juni

03/06/18
10/06/18
17/06/18
24/06/18
Juli

01/07/18
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10.00 - pmi				
konfirmation

retrætegudstjeneste

1. s. e. Trinitatis
10.30 - maki
9,00 - pmi							
2. s. e. Trinitatis
9.00 - pmi				
3. s. e. Trinitatis				
10.30 - maki
4. s. e. Trinitatis
9.00 - maki				
4. s. e. Trinitatis

10.30 - pmi							

kgh:
maki:
pmi:
fd:
tc:

Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen		
Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup		
Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen
Finn Dyrhagen
Tommy Corfixen

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.					

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

UBBY

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

10.30 - pmi
9.00 - maki
9.00 - kgh				
10.30 - maki
9.00 - kgh
19.00 - kgh
10.30 - kgh
Taizé gudstjeneste
16.30 - maki										
																

							
9.00 - kgh
10.30 - kgh
10.30 - kgh
14.00 - fd påskejazz							
10.30 - maki				
9.00 - maki
9.00 - kgh
																	
17.00 - kgh

spaghettigudstjeneste

9.00 - maki
10.30 - maki				
							
10.30 - pmi

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

10.30 - maki							
10.30 - kgh
konfirmation
konfirmation
													
10.30 - pmi
9.00 - pmi
							
10.30 - maki				
konfirmation
10.30 - pmi				
9.00 - kgh
10.30 - kgh
Bregninge
kl. 11.00
Bregninge
				
10.30 - pmi				
9.00 - pmi

							
10.30 - pmi
9.00 - maki
10.30 - pmi
10.30 - kgh				
9.00 - kgh
9.00 - maki				
14.00 - kgh Madesø				
9.00 - kgh							
10.30 - maki
pilgrimsgudstjeneste

							

14.00 - tc				

9.00 - pmi
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GAVNØTUREN
– EN UDFLUGTFILM
TORSDAG DEN 12. APRIL
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE
Denne eftermiddag viser Kurt A.
Johansen filmen fra Gavnøudflugten den 8. juni 2000. Turen
gik gennem Sorø af landevejen
med Næstved, hvor vi et stykke
fulgte Susåen med dens udløb
i Karrebæk fjord. Det er den 8.
juni og udflugtsvejret er fint.

Gulerodshuset, hvor vi nyder en
tiltrængt middag.
Filmen slutter med festlig under
holdning af vores tidligere præ-

stepar, Else Marie Dybdal og
Poul Erik Sørensen samt Andre
Niess fra Lille Fuglede. Han underholder med et par italienske
sange.

Vel ankomne til Gavnø nyder vi
kaffen i Cafe Tulipanen, vi besøger slotskirken og synger en
salme der, og bevæger os lidt
rundt i Gavnø slotspark. Vi besøger sommerfugleland, hvor vi
i en ulidelig varme studerer flere
sjældne arter af sommerfugle.
Fra Gavnø går turen ad snoede
veje til Næstved området, til

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 12. APRIL
KL. 17.00 I UBBY KIRKE
Glem alt om opvask og madlavning og få en hyggelig aften i kirken med Gud og spaghetti – serveret i børnehøjde.
Vi sørger for maden, drikkelsen,
opvasken, sangen og musikken,
mens sognepræst Kim Gilling Hansen sørger for den gode historie.
– Du sørger for det gode selskab!
Og det er helt gratis! Ta’ venner og
familie med! Vi ses i Ubby kirke.
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FOREDRAG/SANG-EFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 19. APRIL
KL. 14.30 I UBBY KIRKE
Her kommer Jens Birk Kristoffersen og Karen
Margrethe Gammelby og underholder. Jens Birk
Kristoffersen fortæller i ord og billeder om mennesker og dyr i Equador og på Galapagos. En fortælling om naturens voldsomme kræfter og om menneske- og dyrelivets formidable evne til at tilpasse
sig, og overleve i de ændrede vilkår. Foredraget vil
blive krydret med musik og sang med akkompagnement af Karen Margrethe Gammelby.
Der serveres kaffe/the og kage.
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STEEN STEENSEN BLICHERS
FOLKELIGE VIRKE
TORSDAG DEN 19. APRIL
KL. 19.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD
Denne aften får vi besøg af fhv.
provst Klaus Frisman, som fra 1972
til 2016 var sognepræst i Spentrup
og Gassum sogne nord for Randers. Han boede i Spentrup Præstegård (opført 1795), som også
var digterpræsten Steen Steensen Blichers hjem fra 1825 til 1848.
St. St. Blicher er en af vore allerstørste forfattere. Noveller som
Brudstykker af en Landsbydegns
Dagbog, Hosekræmmeren, Præsten i Vejlby og E Bindstouw er

folkeeje. Mere overset er i dag
digterens folkelige virke som stifter af Himmelbjergfesterne, hans
engagement i Skandinavismen,
hans interesse for opdyrkning af
hedearealerne og de nye landbrugsmetoder samt hans deltagelse i den offentlige debat vedrørende tidens aktuelle spørgsmål.
Sammen med bl.a. Grundtvig var
Blicher med til at skabe en ny folkelig selvbevidsthed.
Der serveres kaffe/the og kage.

TAIZÉ-AFTEN
– “THEOS, TERAPI & TAIZÉ”
MANDAG DEN 30. APRIL
KL. 19.30 I JORLØSE KIRKE
Vi holder vinterens sidste Taizéaften denne gang.
Har du nogensinde spurgt dig
selv: “Hvad kan vi egentlig bruge kristendommen til?” – Sådan
helt konkret i dagligdagen og i
alt det vi hver især går og slås
med i livet, – om det så er karriere, stress, kærligheden, ensomheden el. sorgen. – Aftenerne i
Jorløse er aftener hvor vi tager
fat om det spørgsmål – og fra
gang til gang kommer med korte oplæg både ud fra præstens
og terapeutens vinkel, som vi
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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.

KONCERTFOREDRAG
OM JOHNNY CASH

Maj
TORSDAG DEN 3. MAJ
KL. 19.30 I VÆRSLEV KIRKE
Johnny Cash er populær hos
unge og ældre. Dette mærker
foredragsholderen Dennis Lydom, som i Værslev vil fortælle
historien og synge sangene,
der gjorde Johnny Cash til The
Man in Black. Vi følger Johnny
Cash fra hans dybt kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans
ungdom i flyvevåbnet og musikbranchen. Vi hører om hans
op- og nedture, hans dæmoner
samt det massive stofmisbrug,
der plagede ham det meste af
livet. Alt sammen tilsat essentielle sange fra hans karriere,
som spændte over seks årtier.
Væbnet med sin guitar og sin
autentiske stemme fremfører
Dennis Lydom disse sange lige
så nærværende og aktuelle,
som de var ment.
Der serveres kaffe/the og kage.
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KIRKESANGEREN OG ORGANISTEN
SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 19.00
Vores kirkesanger Elizabeth Wilstrup og vores organist Henrik
Hohle Hansen har i deres fritid
skrevet og komponeret en række sange, som de denne dag vil
fremføre ved en koncert i Lille
Fuglede kirke.

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

BESØG PÅ
JULEMÆRKEHJEMMET I SKÆLSKØR
TORSDAG DEN 17. MAJ KL. 13.00
Sogneudflugt til Julemærkehjem
met i Skælskør med afgang fra
det tidligere rådhus i Hvidebæk
Kommune kl. 13.00.
På julemærkehjemmet vil vi, efter en kort velkomst/introduk
tion, blive vist rundt i hold af
nogle af børnene på julemærkehjemmet. Derefter vil der være
kaffe og kage, og julemærke-

hjemmets forstander vil herunder fortælle om Julemærkefondens arbejde og om hverdagen
på Julemærkehjemmet. Forven
tet hjemkomst kl. ca. 17.30. Del
tagerbetaling pr. person: 50,kr., som vil blive opkrævet i
bussen. Tilmelding senest den
3. maj 2018 til Gunver B. Nielsen,
tlf. 2579 5392. Deltagerantallet
er begrænset til 50 personer,

så tilmelding sker efter “først til
mølle” princippet.

STOR FÆLLES
“OPEN AIR” GUDSTJENESTE
MANDAG DEN 21. MAJ
KL. 11.00 I BREGNINGE
Pinse rimer på sol, fest og blå
himmel – det håber vi selvfølgelig også at kunne byde på
2. pinsedag på Amfiteateret i
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Bregninge, hvor vi igen i år fejrer fælles pinsegudstjeneste
med sognene i hele Kalundborg
provsti. Vi får bl.a. lejlighed til at

høre et bredt udpluk af egnens
lokale kor, som vil forkæle vores
ører – denne gang også i en stor
fælles opsætning.

RETRÆTE I VÆRSLEV KIRKE
SØNDAG DEN 27. MAJ
KL. 10.30 I VÆRSLEV KIRKE
Retræte betyder at trække sig
tilbage. Det behøver ikke at være
ensbetydende med at man gemmer sig for verden og trækker
sig væk i en længere periode.
Man kan også bare komme og
finde ro, pause og åndelig for
dybelse i kirken! Vi holder igen
i år en endagsretræte i Værslev
Kirke med fokus på stilhed og
meditation. Og lige over for
kirken ligger 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).

dere er sognepræst Kim Gilling
Hansen & terapeut Pia Riddertoft.

Dagen begynder med gudstjeneste i kirken. Menighedsrådet
vil byde på frokost og forfriskninger undervejs. Retrætele-

SUOR (SØSTER) ANGELICA

– E N OPERA AF PUCCINI,
NYOPSÆTNING VED YLVA KIHLBERG
SØNDAG DEN 27. MAJ
KL. 20.00 I RØRBY KIRKE
Operaværkstedet har lavet en
kirkeproduktion af Puccinis opera Søster Angelica for 12 operasangere, organist og pianist.

Operaen handler om Angelica,
som kommer fra en meget fin,
fyrstelig familie. Som ung bliver
hun gravid udenfor ægteskabet,

føder en søn og bliver smidt
i kloster. Når vi kommer ind i
operaen er der gået syv år. Syv
år uden at Angelica har hørt et
eneste ord fra sin familie. Hun
ved intet om sin søn eller nogen
andre…
Adgang til operaen koster 100
kr. Der kan købes billetter via
Place2Book eller i døren.

www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=36bb20c8d1
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Juni
BRUNCHGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 10. JUNI
KL.10.30 I ST. FUGLEDE KIRKE
Hvordan skal du bruge din søndag? Med hygge? Godt samvær?
Med søndagsbrunch og god musik?
– Opladning til ugen med vitaminer til krop såvel som ånd?
Jamen så har vi et godt tilbud til

dig! Kom og vær med til brunchgudstjeneste – dvs. at vi starter
med gudstjenesten oppe i kirken i St. Fuglede og ender med
brunch nede i sognegården lige
ved siden af.

Musikken bliver leveret af pastoratets eget kor.
Tilmelding til gratis brunch senest tirsdag den 5.6. til præstesekretær Mie Dehn Poulsen.

SOMMERUDFLUGT
TORSDAG
DEN 14. JUNI KL. 9.00
Vi holder vores sædvanlige “Ud i det blå” sommerudflugt. Vi mødes ved St. Fuglede kirke og tager et
hemmeligt sted hen. Vi er hjemme ca. kl. 18.00. Det
koster 125 kr. at deltage.
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Tilmelding senest onsdag den 6.6 til Knud Nielsen
59 29 40 14 eller Solvejg Lunøe 59 29 36 91.
Alle er velkomne.
Kirkebil kan bestilles.

SOMMERKONCERT
LØRDAG DEN 16. JUNI
KL.14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE
Pastoratets kirkesanger Embla
Johanne Hansen vil sammen
med Julia Anastasieva Reher
Langberg og Oskar Faye fremføre et repertoire af musik, nøje
udvalgt på tværs af genre, men
med øje for teksternes musik og
musikkens følsomhed.
Der vil være både tostemmige,
solistiske og instrumentale num
re.

Koncerten vil byde på nye, såvel
som gamle salmer, herunder
sange fra “Salmer fra Broen”
af Janne Mark, skrevet med inspiration fra singer/songwriter-

traditionen, en nærværende og
autentisk genre.
Derudover vil pastoratets børnekor medvirke.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
VED MADESØ
SØNDAG DEN 17. JUNI
KL.14.00. VED MADESØ
Kom til en spændende friluftsgudstjeneste ved Madesø. At
holde gudstjeneste om sommeren behøver ikke altid at foregå

inden døre, specielt ikke når vi
har så dejlig natur lige om hjørnet! Så tag en havestol eller et
tæppe med – til en friluftsguds-

tjeneste 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 gudstjenesten ind i Jorløse Kirke.
Sognepræst Kim Gilling Hansen
prædiker. Desuden bliver der mu
sik og sang ved fløjtenist Kåre
Lind, organist Henrik Hohle
Hansen samt kirkesanger Embla
Hansen.
Kage og kaffe serveres efter
gudstjenesten.
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BYVANDRING I REERSØ
TORSDAG DEN 21. JUNI
KL.14.30
Her vil vi blive vist rundt i byen
af en lokal guide, og vi vil drikke
eftermiddagskaffe på kroen.
Mødested: Den store parkeringsplads lige efter kroen. Mødetidspunkt: Kl. 14.30.
Deltagerbetaling pr. person:
50,- kr., som vil blive opkrævet
i forbindelse med ankomst til
P-pladsen. Af hensyn til eftermiddagskaffen på kroen er tilmelding nødvendig. Tilmelding
senest den 15. juni 2018 til Gunver B. Nielsen, tlf. 2579 5392.
Arrangementet er et “kør selv”
arrangement, men hvis nogen
mangler kørelejlighed bedes
det oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

PILGRIMSVANDRING
OG GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 24. JUNI
KL. 9.00 ST. FUGLEDE KIRKE
Vi vil starte med en pilgrimsgudstjeneste i St. Fuglede Kirke
kl. 9.00 hvorefter pilgrimsvandringen begynder.
Pilgrimsvandringen er for alle,
der har lyst til at vandre sammen igennem vores smukke egn
og har lyst til at være pilgrim for
en dag – pilgrimmen var jo den
landflygtige, der i det fremmede
søgte Gud og forsoning og ofte
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bar på frygtelige byrder af skyld
og tvivl, som han håbede at kunne efterlade i kærlige hænder
undervejs! Vi vil vandre ad Værslevstien via Jerslev 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, hvorefter 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.

LUTHER I KIRKEN
– EN KONCERTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 1. JULI KL. 14.00
I LL. FUGLEDE KIRKE
Salmerne kom med Reformationen.
Salmer er vel den dybeste og mest
sanselige måde at udtrykke vores
direkte forhold til Gud. Det var reformatoren Martin Luther, der indførte
salmer i den form, som de fleste af os
kender og holder af i dag.
Koncerten sætter en poetisk musikalsk streg under vores salmetradi
tion, når pianist Kenneth Reiner og
præst Tommy Corfixen, tidligere forsanger i bandet De Film, med deres
helt særlige musikalitet fortolker
Luthers kendte og mindre kendte salmer. Forkyndelse i moderne sanseligt
tonesprog.
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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
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. 2144 1001
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: 1. maj 2018

