HVIDEBÆK PASTORAT
JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE

Frivillige i gang med at
producere dåbsklude

KIRKEBLAD
JULI · AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER 2018

Se efterårets spændende arrangementer i bladet...
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 6
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DÅBSKLUDE
I Hvidebæk pastorat har strikkeglade damer taget en gammel
skik op og er gået i gang med
at strikke dåbsklude til pastoratets yngste medlemmer.

Pastoratets strikkere er ikke alene. I mere end 50 sogne rundt
om i landet er frivillige gået i
gang med at producere dåbsklude med kristne symboler.

Dåbskluden bruges til at aftørre
dåbsbarnets hoved efter dåbshandlingen, og barnet får dåbskluden med hjem som et minde.

Ideen har bredt sig fra sogne- og
hospicepræst, Ann Maj Lorenzen, som i 2016 fik tanken om at
erstatte papirservietterne med

håndstrikkede klude. Hun har
tegnet 12 forskellige mønstre
med alt fra Luther-rosen til et
kors, som man kan strikke efter.
På facebook-siden “Dåbskluden” kan man læse mere om
projektet.

NYANSÆTTELSER
NY ORGANIST
Den 1. maj tiltrådte Allan Diehl som ny organist i Hvidebæk pastorat.
Allan Diehl er en erfaren organist og korleder, som mange vil kende
fra hans periode som konstitueret organist.
Vi byder Allan hjertelig velkommen til pastoratet.
Mit navn er Allan Diehl, og jeg
er fra 1. maj 2018 den nyansatte
organist og korleder i Hvidebæk
pastorat i samarbejde med organist Henrik Hansen. Jeg har
siden 1. marts, som konstitueret
i stillingen, mødt megen velvilje
og mange glade ansigter, hvilket stimulerede mig til at søge
stillingen.
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NY PRÆSTESEKRETÆR
Pr. 1. maj har kirkesanger Elizabeth Wilstrup sat sig ved skrivebordet
og overtaget posten som præstesekretær efter Mie Dehn Poulsen.
Fra den 1. august bliver der fast åbningstid i Store Fuglede sognegård
mellem kl. 12.30 og 15.30.

INDSKRIVNING TIL
KONFIRMATIONERNE 2019
   ͕Ǥ    Ƥ 
hele Hvidebæk pastorat.
 Ƥ ¤    ¤ storatets hjemmeside www.hvidebaek-pastorat.dk. Sidste frist for
indskrivning er den 20. august.
Vi henstiller til, at tilmeldingen ikke sendes via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger.
ƤÞ%  
ved Store Fuglede kirke søndag den 26. august kl. 10.00 til info og
den endelige fordeling mellem vores tre hold.
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Ubby Kirke den 6. maj

Rørby Kirke den 6. maj
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Lille Fuglede Kirke den 29. april

Ubby Kirke den 22. april

T I L LY K K E T I L Å R E T S

Værslev kirke den 13. maj

Jorløse Kirke den 13. maj

Store Fuglede Kirke den 6. maj

KONFIRMANDER

Held &
lykke

Tillykke
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Juli
LUTHER I KIRKEN
ȃ  
] ͕Ǥ  
Ǥ͕͘Ǥ͔͔     
Salmerne kom med reformationen. Salmer er vel den dybeste
og mest sanselige måde at udtrykke vores direkte forhold til
Ǥtin Luther, der indførte salmer
ǡƪ
kender og holder af dem i dag.

neth Reiner og præst Tommy
Ƥ ȋ  
bandet De Film) med deres helt
særlige musikalitet fortolker Luthers kendte og mindre kendte
salmer. Forkyndelse i et moderne og sanseligt tonesprog.

Koncerten sætter en poetisk
musikalsk streg under vores
salmetradition, når pianist Ken-

  
OG MENIGHEDSMØDE
] ͖͝Ǥ  
KL. 14.00 I VÆRSLEV
Traditionen tro holder vi skovgudstjeneste i Værslevs smukke
præstegårdsskov over for kirken, lige ned til den smukkeste
skovsø, som danner baggrunden for selve gudstjenesten.
Der vil være levende sang og
musik ved kirkesanger Elizabeth
Wilstrup og to dygtige akkordeon-spillere: Stig Larsen, organist
%ǡǡ ÞǦǤ§kant er Peter Michaelsen.
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Denne gang vil skovgudstjenesten blive efterfulgt af et menighedsmøde for de tre sogne
Rørby, Værslev og Lille Fuglede.
Alle menighedsråd skal mindst 1
gang om året indbyde sognets
menighed til menighedsmøde.
Her fremlægges årets regnskab,
og der fortælles om menighedsrådets arbejde det forgangne
år, samt om planlagte projekter
for det nye år.
Medbring evt. tæppe eller klapstol.

Efter gudstjenesten vil der blive
ơÞǤ

   
ȃ (   
VIRKELIGE LIV
  ͕͗Ǥ  
Ǥ͕͘Ǥ͔͔    
I samarbejde med arbejdsgruppen for fællesrådet Kalundborg,
som har planlagt en lang række
“sommeraktiviteter for ældre”,
inviterer vi til en hverdagsgudstjeneste i Store Fuglede kirke.
Ǥ͕͘Ǥ͔͔Ǥ
Efter gudstjenesten vil der være

ơ Ǥ Þ   ǲ    ge”, en fortælling fra det virkelige liv om vejen fra stenbroen til
troens verden og Ubby præstegård, fortalt af sognepræst Kim
   §
Pia Riddertoft. Pris: 25 kr.

August
BABYSALMESANG
ȃ  ]
Ǥ͔ ͕͔%
 
͕͙Ǥ Ǥ͕͔Ǥ͕͙ 
  %   
  Þ 
fremmest en dejlig måde at
være sammen med sit barn på,
og det kræver ingen særlige forudsætninger at være med.

og vugger i takt til musikken.
Musikken varer i ca. 45 minutǤ    
for at made og pusle børnene,
mens mor/far nyder en kop kaffe og et stykke frugt eller kage.

  nets medfødte musikalitet og
skaber tryghed mellem barn og
forældre.

Næste hold starter til august og
kører over otte onsdage.

Vi synger nye og gamle salmer
og sange, alt imens vi kigger på
sæbebobler, spiller på rasleæg

 
af kirkesanger Elizabeth Wilstrup, og du kan melde dig til på
ew@km.dk

Det er gratis at deltage.
Husk at medbringe en dyne eller et tæppe, som dit barn kan
ligge på.
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MEDITATIONSAFTEN I UBBY
͖Ǥ    %
KL. 17.00
Meditation har altid været en del af den kristne
tradition, selvom mange måske stadig mest forbinder ordet med de østerlandske religioner. Ordet meditation betyder grundlæggende “at tænǳǲǳ Ǥ
Det er en øvelse i at være til stede i livet, at blive
nærværende i nuet gennem ro og stilhed.
Meditationsaftenerne varer ca. 1 time hver gang.
Vi vil gennemgående bruge centreret bøn, som
nok er den mest udbredte kristne meditation, supÞǤÞ
er kun én måde at bede på. I meditationen – også

kaldet den kontemplative bøn – åbner vi os mod
Ǥ
Aftenerne vil være ganske uformelle, og tilmelding er ikke nødvendig. Kom forbi som du er, men
medbring gerne en pude og et tæppe.
Alle er velkomne!
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst
   ¤ Ǥ ͙͙͙͕͕͔͝͝  ǣ
kgh@km.dk

“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)

NÆSTE GANG ER:

  ͕͘Ǥ 
ȍ     %Ȏ
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KONCERT I LILLE FUGLEDE KIRKE
MED JERSEY JAZZMEN
TORSDAG DEN 16. AUGUST
KL. 19.00
Jersey Jazzmen spiller helt traditionel New Orleans jazz og
præsenterer her et program
hvor de samtidig fortæller om
jazzens historie med rod i både
de hvides og de sortes religiøse
kristne musik. Programmet indeholder bl.a. numre som The
Old Rugged Cross, Just a Closer

Walk With Thee, Lead Me Saviour, What a Wonderful Day og
mange andre.
Adgang til koncerten er gratis.
I pausen serveres der kaffe, te,
sodavand og kage.

ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE VED
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
SØNDAG DEN 26. AUGUST
KL. 11.30
Hvidebæk Pastorat inviterer
hermed til en stor festlig Åben
Himmel Gudstjeneste ved
Sognegården i Store Fuglede.

Vi starter med gudstjeneste
under åben himmel, hvor også
årets konfirmandhold bydes
velkommen.

Hvis det regner, bliver gudstjenesten holdt inde i kirken.
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen inde eller ude, alt efter
vejret.
Årets konfirmander bedes
møde op kl. 10.00 til info og endelig holdfordeling.
Medbring gerne en havestol eller et tæppe.
Vi glæder os til at se jer!
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– i Hvidebæk Pastorat



01/07/18
08/07/18
15/07/18
22/07/18
29/07/18

]Ǥ

 %

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den 10. juli
den 14. august
den 11. september
den 9. oktober

]

%

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

(

5. s. e. trin
6. s. e. trin
7. s. e. trin
8. s. e. trin
9. s. e. trin

10.30 - pmi

10. s. e. trin
11. s. e. trin
12. s. e. trin
13. s. e. trin

10.30 - pmi

14. s. e. trin
15. s. e. trin
16. s. e. trin
17. s. e. trin
18. s. e. trin

10.30 - maki
9.00 - pmi
9.00 - kgh

07/10/18
11/10/18

19. s. e. trin
Torsdag

10.30 - maki

9.00 - maki

14/10/18

20. s. e. trin

21/10/18
28/10/18

21. s. e. trin
22. s. e. trin

10.30 - maki
9.00 - kgh

9.00 - kgh
10.30 - pmi

Alle Helgen

17.00 - maki

AUGUST

05/08/18
12/08/18
19/08/18
26/08/18

ĊĕęĊĒćĊė

02/09/18
09/09/18
16/09/18
23/09/18
30/09/18

ĐęĔćĊė

ĔěĊĒćĊė

04/11/18
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9.00 - maki

9.00 - maki
14.00 - pmi

Skovgudstjeneste

%

9.00 - pmi
himmel
9.00 - kgh
9.00 - pmi
10.30 - maki

ǣ
maki:
pmi:
 ǣ

§ǤǦ  
Sognepræst kbf. i Ll. Fuglede, St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup
Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen
Ƥ

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

Ǥ  

Ǥ  
14.00 - tc

]

10.30 - maki

10.30 - maki

10.30 - kgh
gudstjeneste
9.00 - maki
10.30 - kgh

9.00 - pmi
10.30 - pmi
ved
10.30 - pmi

9.00 - pmi
10.30 - kgh

9.00 - kgh
Store Fuglede Kirke
10.30 - kgh
10.30 - pmi
9.00 - maki


9.00 - pmi
10.30 - maki
9.00 - maki

9.00 - kgh
10.30 - kgh
kl. 11.30
9.00 - kgh
10.30 - kgh
10.30 - pmi

10.30 - Høstgudstjeneste

9.00 - kgh
17.00 - maki

Spaghettigudstjeneste

10.30 - maki
9.00 - maki
19.00 - pmi

19.00 - pmi

9.00 - maki

10.30 - kgh

10.30 - kgh
9.00 - pmi

Løvfaldsgudstjeneste

19.00 - maki
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EN AFTEN I SOGNEGÅRDEN MED
TIDLIGERE SOGNEPRÆST
ELSE MARIE DYBDAL
 ͔͗Ǥ 
KL. 19.00
Else Marie Dybdal var sognepræst i Jorløse, Lille Fuglede og
Store Fuglede Kirker fra 1997 til
2011. Det var en festlig og begivenhedsrig periode, som vi er
mange der tænker tilbage på
med stor glæde.
Nu får vi muligheden for at genopfriske de spændende år:
Else Marie og hendes mand,
Poul Erik, mødes med os til et
hyggeligt arrangement i Sognegården i Store Fuglede torsdag
den 30. august kl. 19.

September
BØRNEKOR
 
͙Ǥ
Ubby kirkes børnekor starter op
efter sommerferien onsdag den
5. september kl. 15-16.15 i Ubby
kirke. Aldersgruppen er børn fra
͗ǤǦ͙ǤǤÞratet er velkomne.
Koret ledes fremover af organist Allan Diehl. Tilmelding sker
ved henvendelse til Allan Diehl
¤Ǥ͙͖͚͖͔͗͗͘ȋȌǤ
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ơȀ
kage.
     Ƥoptagelser med, og har du en
sjov eller rørende anekdote at
fortælle om Else Marie, så er der
åben mikrofon.
Det er selvfølgelig ikke muligt
for os at kontakte alle de mennesker, som har kendt Else Marie, mens hun var præst.
Derfor: fortæl gerne andre om
arrangementet, især dem, som

 ƪ  ǡ  
har mulighed for at læse Kirkebladet.
Vh Henrik, organist

RUNDVISNING
%Ǥ   %
   ͕͗Ǥ 
͖͔͕͜Ǥ͕͘Ǥ͔͔ǧ͕͛Ǥ͔͔
Vi skal besøge Sct. Olai kirkegård, hvor vi vil kigge lidt nærmere på nogle af de mange
§ǡ  Ƥ ¤
kirkegården. Det vigtigste er
altså ikke at gå en lang tur, men
mere at få indtryk af de mange
kvaliteter, som kirkegården
bereder den besøgende – det
være sig mindesmærker over
kendte og ukendte, smukke
stier og beplantninger, udsmyk-

ninger og vandbassiner eller de
mange parklignende anlæg. Vores guide er formanden for Kalundborg Turistforening, Peter
Hermann, der også er en kendt
guide i forbindelse med byvandringer i Kalundborg.
Efter rundvisningen går vi på
Café Solsikken i Skibbrogade,
ơǡ
og lagkagen.

Mødested: Indgangen til Sct.
Olai Kirkegård for enden af Sct.
Olaigade, øst for biblioteket.
Det er som nævnt ikke nogen
lang gåtur, men den kan dog
være lidt besværlig, hvis man
er dårligt gående. Der er nogle
trapper, og området er visse
steder kuperet.
Det maksimale antal deltagere
er 40. Af hensyn til eftermidơ   Þvendig. Tilmelding senest den
͚Ǥ͖͔͕͜ Ǥ
Nielsen, tlf. 2579 5392. Tilmeldingen sker efter først til mølleprincippet.
Arrangementet er et kør selvarrangement, men hvis nogen
mangler kørelejlighed, bedes
det oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

SOGNEEFTERMIDDAG
 ͕͗ǤǤ͕͘Ǥ͔͗
Er der sogneeftermiddag i Sognegården i Store Fuglede med sang
§ǲÞ ǳ ÞǤ
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  ]
 ͕͝Ǥ
KL. 19.00
Ǧǡ Ǧ   
Rørby præstegård ved Karen
 
Fog-Larsen. De to musikalske
kvinder har sendt følgende til
kirkebladets redaktion:

“Når man ser et stjerneskud,
må man ønske. Hvor stjernen
lander ved man ikke, men vi ønsker med dette program at lade
stjernerne falde ned mange forǡ¤Ƥ

og i de tekster, toner og fællessange, som ledsager billederne
vi viser”.

 2ǧ   ]
ȃǲ ǡ Ƭ 2ǳ
NY SÆSON STARTER OP MANǧ
 ͖͘Ǥ
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 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 karrieren,
stress, kærligheden, ensomheden eller sorgen.
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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 vinkel og ud fra terapeutens vinkel, som vi så hver
især får mulighed for at snakke
om i gruppen.
Aftenen rundes af med en kort
andagt, hvor vi kan bede og
tænde lys og hvor vi synger en
af de enkle sange fra Taizé, som

passer til aftenens tema, og
hvor vi lader roen og stilheden
ƤǤ
Aftenerne ledes af sognepræst
  
Pia Riddertoft.

Ǥ
UNGDOMSKOR, RANDERS
] ͖͝Ǥ
Ǥ͕͘Ǥ͔͔ ] 
Kom og hør kormusik af højeste karat! Sct. Peders Ungdomskor blev grundlagt i 1996
som “Sct. Peders Drenge- og
Pigekor”. Allerede fra begyndelsen blev koret kendt for en
bemærkelsesværdig kvalitet. I
2004 modtog koret 1. pris i den
danske børnekorkonkurrence
“Sangerdyst fra kyst til kyst”.
Siden har koret høstet en række gulddiplomer og priser ved
internationale konkurrencer
i udlandet. Sammen med Sct.
Peders Koncertkor udgav koret
i foråret 2013 en CD med titlen
“Skandinavisk Kirkemusik”.

I alle årene har koret været leǡ
der har været organist ved Sct.
Peders Kirke i Randers siden
1974.

I Rørby vil Sct. Peders Ungdomskor bl.a. præsentere
værker af renæssancekompo    
samt nyere norske korværker
 Ǥ

( ]  
OG HØSTMARKED
] ͔͗Ǥ
Ǥ͕͔Ǥ͔͗ 
Som tak for årets høst og sommer
inviterer vi fra Hvidebæk Pastorat
til en stor fælles høstgudstjeneÞǡ¤Ƣ
i Ubby Kirke, hvor vi i fællesskab
vil fejre og takke for både høst og
sommer. Den festlige musik sørger
organist Henrik Hohle Hansen og
kirkesanger Elizabeth Wilstrup for.
Efter gudstjenesten inviterer vi til
høstfest og høstmarked på det
åbne areal foran præstegården op
til Ubby Kirke. Alle er velkomne til

at komme og opstille en bod med
salg af alt fra honning og nørklerier
til loppefund. Der vil desuden være
boder med mad og drikke.

Kom og vær med til at skabe en
festlig dag!

Det eneste krav fra vores side er at
man giver en tiendedel af omsætningen til at godt formål. Så kan vi
i fællesskab gøre en kærlig forskel
og dele årets “høst” med nogen,
der har god brug for en håndsrækning. Eventuelle spørgsmål kan
  §  
Hansen på tlf 59595110.
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Oktober
KONCERT I LILLE FUGLEDE KIRKE
MED DUOEN SINGH & GOLDSCHMIDT
TORSDAG DEN 4. OKTOBER
2018 KL. 19.00
Singh & Goldschmidt består af
Anders Singh Vesterdahl på harmonika og Henrik Goldschmidt
på obo og vokal. De brænder
for musikken, og sammen skaber de et varieret musikalsk univers, der opløfter og får hjertet
til at skælve.

Adgang til koncerten er gratis.
I pausen serveres der kaffe, te,
sodavand og kage
Koncerten indledes med en
workshop for kommende konfirmander kl. 16.00.

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 11. OKTOBER
KL. 14.30
Er der sogneeftermiddag i Sognegården i Store Fuglede med billedkunstneren Inge Bach.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 11. OKTOBER
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. Gudstjenesten er ved sognepræst
Marianne Kistrup.
Vi sørger for maden, drikkelsen,
opvasken, den gode historie,
sangen og musikken. Du sørger
for det gode selskab. Og det er
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helt gratis. Tag venner og familie med. Vi ses i Ubby kirke!

LØVFALDSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 14. OKTOBER
KL. 19.00 I JORLØSE KIRKE
Traditionen tro fejrer vi høsten
med en aftengudstjeneste i Jorløse, denne gang med Peter Michaelsen 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.

LØVFALDSTUR – UD I DET BLÅ
TIRSDAG DEN 23. OKTOBER
FRA KL. 14.00
Denne dag finder den årlige
sogneudflugt sted. Turen er arrangeret af Rørby-Værslev-Lille
Fuglede menighedsråd. Bussen
afgår fra Rørby kirkes parkeringsplads kl.13.00 med opsamling fra Værslev Kirke kl.13.15.

Destinationen er en overraskelse!
Tilmeldingsfrist er 7. oktober til
Kathrine Møller på
tlf. 5950 4120. Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

MUSIKALSK BILLEDFOREDRAG
OM CHRISTEN KOLD
ONSDAG DEN 24. OKTOBER
KL. 19.00 I RØRBY KIRKE
I billeder, sang og levende fortælling tegner højskolelærer
Lars Thorkild Bjørn et portræt af
Christen Mikkelsen Kold (18161870).
Bag al børne- og voksenundervisning i Danmark “lurer” Christen
Kold. Gennem Ingemanns romaner og sange førte han Grundtvigs idéer om den frie skole ud
i livet. Han skabte den skole,
hvor lærerens personlige enga-

gement var drivkraften, og sang
og fortælling var vigtige metoder
for motivation og oplysning.
Der berettes om Kolds oplevelser i de såkaldte gudelige forsamlinger, og vi følger ham som
fremmedarbejder under årene i
Tyrkiet.
Nogle af Kolds egne digte er
medtaget med nye melodier af
Erik Grip og Anton Østergaard.
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SOGNEUDFLUGT TIL RINGSTED
 ͖͙Ǥ Ǥ͕͗Ǥ
Þ ǤǤ Ǥ
Ǥ͕͗ǦÞǡ͕͙ǡǤ

Ǥ 
¤§ Ǥ
Kirke, får man fornemmelsen af
at være i en katedral. Det er en
af Danmarks store middelalderkirker, og det vældige kirkerum
imponerer både ved sin størrelse og sin udsmykning. Når
kirken alligevel ikke lever op til
betegnelsen katedral, er det
alene fordi den ikke har været

hovedkirke i et stift eller sæde
Ǥ Ǥ
er bygget som en klosterkirke,
men det er også en kongekirke,
for her ligger en række af middelalderens berømteste danske
konger og dronninger begravet.

   
I Ringsted Radiomuseum er der
udstillet ca. 600 apparater, som
dækker 100 års udvikling. Der
er bl.a. udstillet apparater, som
har tilhørt kongehuset. Museets særudstillinger rummer ca.
200 apparater. Temaer i år er:
RADIO MERCUR 60 år, samt
Ortofon 70 år. Vi starter med en
introduktion, hvor der samtidig
 ơ  Ǥ følgende bliver vi delt i mindre
grupper, når vi skal vises rundt i
udstillingen.

18

Deltagerbetaling pr. person:
100,- kr., som vil blive opkrævet
i bussen.
Tilmelding senest den 15. okto ͖͔͕͜   Ǥ ǡ
tlf. 2579 5392.
Deltagerantallet er begrænset til
50 personer, så tilmelding sker
efter først til mølle-princippet.

KAN TRO FLYTTE BJERGE?
OG FLYTTER BJERGE TROEN?

HVIDEBÆKAFTEN MED PROFESSOR NIELS CHRISTIAN HVIDT
TORSDAG DEN 25. OKTOBER
KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS

Niels Christian Hvidt, dr.theol.,
professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i Odense og gæsteprofessor
ved Ludwig Maximilians Universität i München, er i færd med at
udforske, hvordan det forholder
sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem
tro og videnskab.

mellem tro og helbred med stort
fokus på sammenhængen mellem
krop, psyke og
sjæl. I de vestlige kulturer er det
sådan i dag, at separate faggrupper varetager omsorgen for krop,
psyke og sjæl, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som
de hele mennesker, de er. Det
moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter
at behandle det hele menneske
og have patienten som partner.
Dette foredrag vil bidrage til opfyldelsen af denne ambition.

Foredraget vil belyse følgende
spørgsmål:
1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og
helbred?
2. Hvordan kan vi blive bedre
til at inddrage patienterne
gennem et fokus på patienternes mange psykosociale
og eksistentielle behov?
3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse,
livskvalitet og tilfredshed
med behandlingen?
4. Kan det øge arbejdsglæden
og livskvaliteten hos os behandlere?

Forholdet mellem tro og helbred
har været et relativt overset
emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer
og religioner har der imidlertid
været en afgørende forbindelse

Niels Christian Hvidt er Danmarks
mest erfarne foredragsholder indenfor feltet. Han har holdt over
400 foredrag og bidrager ofte i
medierne om eksistentielle patientperspektiver.

Gratis adgang.

Foredrag om forholdet mellem
tro og helbred
Tro flytter bjerge, siger man. Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom.

FILMAFTEN MED SPISNING

November

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL.
18.00 I “GAVLEN” PÅ GÅRDEN
VED SIDEN AF VÆRSLEV KIRKE
Traditionen tro spiser vi sammen og ser en film bagefter.
Denne gang skal vi se “Halløj i
klosteret” (på engelsk: “Sister
Act”), en amerikansk komediefilm fra 1992 instrueret af Emile
Ardolino og produceret af Scott

Rudin. Filmen har Whoopi Goldberg i hovedrollen som sangeren, der må i vidnebeskyttelse i
et nonnekloster.
Alle er velkomne. Traktementet
koster 50 kr.

Tilmelding senest 25. oktober til
Steen Poulsen, tlf. 2460 3303,
eller Torben Jørgensen, tlf.
2498 7060.
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PASTORATETS PRÆSTER
MARIANNE KISTRUP
Sønderborgvej 3
4200 Slagelse
§ơǤ͚͔͔͔͔͙͙͙͗͜͝͝
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
 ͙
4490 Jerslev
§ơǤ͙͙͙͕͕͔͖͕͖͙͚͝͝͝͝͝
bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.
Email: kgh@km.dk
Fredag er præstens fridag
  
Møllevangen 1A, Rørby
4400 Kalundborg
§ơǤ͙͙͔͔͙͙͘͝
5115 8849 bedst om dagen og i øvrigt
efter aftale.
Email: pmi@km.dk
Mandag er præstens fridag
PRÆSTESEKRETÆR

Elizabeth Wilstrup
Fugledevej 37
4480 Store Fuglede
Email: ew@km.dk
Tlf. 2144 1001
ȋ͕ǤȌ
Tirsdag–torsdag kl. 12.30–15.30

FÆLLES KIRKEBIL TIL
  
Ƭ 

- for dig der har brug for hjælp til transporten.
Þ Ƥ
på tlf. 70 26 27 27 – tast 2.
     
Sct. Olai Kirkegårdskontor, tlf. 59 51 27 85.

    

 

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
ǣ͙͙͕͖͚͛͜͝
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:
 §
Tlf. 2532 5226
Email: helgestavnskaer@gmail.com
ȋȌǤ
 Þǣ
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: juhl@juhlmail.dk
Deadline for næste kirkeblad: 1. september 2018

