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TUTIVILLUS
– EN DJÆVEL I RØRBY KIRKE
Nogle uger før sommerferien
besøgte en 5. og 6. klasse fra
Raklev Skole sammen med deres lærere Rørby kirke for at se
på kalkmalerier. Lærerne havde
lavet opgaveark til eleverne
med spørgsmål om malerierne.
Jeg undrede mig lidt over et par
meget svære spørgsmål på arket, men en af lærerne forklarede mig, at eleverne kunne hente
hjælp til besvarelsen ved at lytte
til en app på deres mobiltelefoner ved navn Øret til væggen.
Nationalmuseet har med støtte
fra Augustinusfonden lavet en
lydguide til nogle af de bedste
kalkmalerier i danske kirker. Maleriernes gode historier er sat på
lyd, forklaret og dramatiseret,
så deres fængslende indhold
vækkes til live. 136 kirker fra
hele landet er med i guiden.
Åbner man “Øret til væggen”,
ser man først et kort med en
række kirker, og kan så klikke sig
ind på Rørby kirke. Gør man det,
hører man først en stemme, der
siger:
“Her holder Djævelen øje med,
hvem der sladrer og sludrer i
kirken”.
Går man så til Rørby kirke, finder
man fire små lyd- og billedhistorier: en generel præsentation af
kalkmalerierne, en kort historie
om maleriet “Døden til hest”
(Johannes’ Åbenbaring kap. 6,
vers 7-8), samt to korte historier om djævelen Tutivillus, der
holder øje med kirkegængernes
opførsel under gudstjenesten.
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Tutivillus er en interessant skikkelse. I det første af de to afsnit
om ham præsenteres han på følgende måde:

Tutivillus er en djævel, som holder regnskab med, hvad menigheden siger. Han nedskriver
al den sladder, som hviskes under messen. Vi ser ham grifle
ordene ned på et stort stykke
pergament, og tit ser vi også
dem, hvis ord han lytter til.
Som oftest drejer det sig om et
par sladrende kvinder. Tutivillus dukker op i middelalderens
“exempla”, korte moralfortællinger, som kan bruges til at live
en prædiken op. Herfra udvikler
han sig til en meget populær figur, især i litteraturen, og man
støder også på ham i flere af de
danske kalkmalerier. Her i Rørby
er motivet meget omfangsrigt.
En gruppe mennesker står på
et pulpitur, en slags balkon; de
koncentrerer sig ikke om gudstjenesten, men snakker indbyrdes. En djævel har lagt armen
om to af dem; han peger op
mod Tutivillus, og siger på latin:
“Skriv dem op, der taler gudsbespotteligt!” Tutivillus, den vrængende behornede djævel med
store flagermusevinger, skriver
i sin bog: “De glemmer, men jeg
gemmer!” Betænksomt har han
vendt teksten på hovedet, så vi
kan læse, hvad der står.
I det andet afsnit om Tutivillus
bringes et bearbejdet uddrag af
en prædiken af Jacques de Vitry, som levede fra ca.1160/70 til
1240. Her nævnes Tutivillus endnu ikke ved navn. Hans navn op-

Af: Peter Michaelsen

træder første gang ca. 1285 hos
teologen Johannes af Wales.
Tutivillus har også andre funktioner end den at forårsage
uopmærksomhed hos menigheden under gudstjenesten. Ifølge
visse traditioner samler han
også præsternes og det øvrige
kirkepersonales forkert udtalte,
mumlede eller oversprungne
ord sammen og bringer dem til
Helvede, hvor de indgår i regnskabet mod de skyldige. Tutivillus har altså nok at se til, men
ikke nok med det: han er også
blevet kaldt skrivernes skytsdæmon, idet han leverer en
nem undskyldning for de fejl,
som uundgåeligt opstår i håndskrifter, når de kopieres. Efter
bogtrykkerkunstens fremkomst
i 1400-tallet fik Tutivillus nyt liv
som “typografdjævelen” eller
på dansk: “sætternissen”, der
som bekendt bliver gjort ansvarlig for alle trykfejl. Selv i vores digitaliserede tidsalder er det mit
indtryk, at han trives i bedste
velgående.
For nogle år siden, da jeg var
medlem af Sct. Peders Koncertkor i Randers, var jeg med til
at synge et musikstykke, som
handlede om Tutivillus. Jeg
spurgte for nylig korets mangeårige dirigent, Karsten Blond,
om værket, og han var så venlig
at sende mig følgende oplysninger:

Tutivillus er den anden af i
alt fire satser komponeret
af den engelske komponist
Geoffrey Poole. Det er rigtigt, at

det oprindeligt (1970) var skrevet til The King´s Singers med
titlen “Wymondham Chants”.
Jeg henvendte mig til et engelsk
forlag for mere end tyve år siden for at købe noden. Der gik
lang tid, hvor jeg ikke hørte noget, men pludselig en dag kom
noden. Det viste sig, at komponisten på grund af min henvendelse havde bearbejdet værket

lidt til blandet kor og nu med
titlen “Wymondham Choruses”
(1998). Wymondham er navnet
på en engelsk klosterruin og
teksterne man fandt her er fra
middelalderen. I anden satsen
beskrives, hvorledes nogle kvinder tjener djævelen Tutivillus,
fordi de ikke kan holde sig i ro
under gudstjenesten, men sidder og fjanter og fniser.

Den lille djævel, som kan beskues i Rørby kirke, optræder
altså også i musikkens verden.
Man kan høre The King’s Singers
synge Tutivillus på YouTube:
Wymondham Chants: Scherzo:
Tutivillus - YouTube
Man kan finde flere oplysninger om “Øret til væggen” på
Nationalmuseets hjemmeside,
https://natmus.dk
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FASTE AKTIVITETER:
KOR I PASTORATET
Hvidebæk pastorats kirkekor
øver hver tirsdag aften i Ubby
kirke fra kl. 19 under ledelse af
Berit Paludan.
Koret optræder ved enkelte
gudstjenester i løbet af året
samt til årets store julekoncert i Ubby kirke, som i år er
den 9. december.

øver tirsdag aften i Ubby Kirke
fra kl. 19.00-21.00. Der er ingen
krav til nodekendskab eller
stemmekvalitet – eneste krav
er, at du kan lide at synge.
Med venlig hilsen
Berit, korleder
Tlf. 3052 7337

Der er plads til flere sangglade
medlemmer i koret. Koret

TAIZÉAFTNER I JORLØSE
– “THEOS, TERAPI OG TAIZÉ”
Taizéaftenerne foregår i Jorløse
kirke den sidste mandag i hver
måned kl. 19.30 ved sognepræst
Kim Gilling Hansen og terapeut
Pia Riddertoft.
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, ensomhed
eller sorg.
Aftenerne i Jorløse er aftener,
hvor vi tager fat om det spørgsmål – og fra gang til gang kommer med korte oplæg både ud
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fra præstens og 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
indfinde sig.
Aftnenerne ledes af sognepræst
Kim Gilling Hansen og terapeut
Pia Riddertoft.
Der er ingen Taizéaften i december måned.

MEDITATIONSAFTEN I UBBY KIRKE
DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED KL. 17 VED SOGNEPRÆST
KIM GILLING HANSEN
Meditation har altid været en del
af den kristne tradition, selvom
mange måske stadig mest forbinder ordet med de østerlandske religioner. Ordet meditation

betyder “at tænke over” og “at
betragte” sit liv i relation til Gud.
Det er en øvelse i at være til stede i livet, at blive nærværende i
nuet gennem ro og stilhed.

Meditationsaftenenerne varer
ca. 1 time pr. gang. Tilmelding er
ikke nødvendig. Kom forbi som
du er, men medbring gerne en
pude og et tæppe.

BABYSALMESANG
KL. 10 I SOGNEGÅRDEN I ST.
FUGLEDE
Når vi synger for og med vores
barn, formidler vi følelser af
nærvær, glæde og ømhed. Disse
følelser er et væsentligt grundlag for ethvert barns udvikling.

det ved hjælp af sangene og
salmerne fra undervisningen.
Husk, at for dit barn er netop
DIN stemme den smukkeste
stemme på jorden!
Kom forbi og se, om det er noget for dig og dit barn!
Babysalmesangen foregår ved
kirkesanger Elizabeth Wilstrup.

Forskning viser, at det at synge
eller at høre sang hjælper barnets sproglige forståelse og udvikling.
Når vi vugger eller danser med
vores barn, stimulerer vi barnets
balance og dermed også barnets motoriske udvikling.

ET GRATIS
TILBUD TIL
ALLE BØRN
MELLEM 0 OG
10 MÅNEDER

Datoer, efterår:
Onsdag den 7. november
Onsdag den 14. november
Onsdag den 21. november
Onsdag den 28. november
Onsdag den 12. december

Datoer, vinter:
Onsdag den 9. januar
Onsdag den 16. januar
Onsdag den 23. januar
Onsdag den 30. januar
Onsdag den 6. februar

I en travl og stresset hverdag
skaber babysalmesangen et frirum af nærvær, opmærksomhed og tilstedeværelse, som har
en positiv indvirkning på relationen mellem barn og forælder.
Dette nærvær kan let genskabes derhjemme fx på puslebor-
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November
DRONNING DAGMAR
OG VALDEMAR SEJR
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER
KL. 14 I KONFIRMANDSTUEN
I UBBY.
Som opfølgning på sogneturen
den 24. oktober til Sct. Bendts
kirke i Ringsted, holder Eigil
Lynge Jacobsen foredrag om

den populære dronning, som
blev gift med kong Valdemar, og
som døde i barselsseng.

FILMAFTEN MED SPISNING
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER
KL. 18 FILMAFTEN I “GAVLEN”
PÅ GÅRDEN VED SIDEN AF
VÆRSLEV KIRKE.
Først spiser vi sammen, og bagefter ser vi Halløj i klostret (på
original: “Sister act”) fra 1992
med Whoopi Goldberg i hovedrollen som sangeren, der kom-

mer i vidnebeskyttelse i et nonnekloster. Efter forevisningen
diskuterer vi filmen.

ding senest 25. oktober til
Steen Poulsen, tlf. 2460 3303 eller
Torben Jørgensen, tlf. 2498 7060.

Pris for maden: 50 kr. Tilmel-

ALLEHELGENSGUDSTJENESTER
DEN 4. NOVEMBER
RØRBY KIRKE KL. 17
V/SOGNEPRÆST
PETER MICHAELSEN

ST. FUGLEDE KIRKE KL. 19
V/SOGNEPRÆST
MARIANNE KISTRUP

Allehelgen i kirkerne fejres ved lystænding, hvor vi mindes dem, vi
har mistet ved en smuk og stemningsfuld gudstjeneste, hvor navnene bliver læst op.
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UBBY KIRKE KL. 19
V/PETER MICHAELSEN

“JEG KENDER ET LAND”
– O M GRUNDTVIGS SALMER
TORSDAG DEN 8. NOVEMBER
KL. 19 I RØRBY PRÆSTEGÅRD
Musikalsk foredrag ved forhenværende rektor Niels Thomsen.
Niels Thomsen vil tale om
Grundtvigsvældige digt Jeg

kender et land. Det er skrevet
i 1824 i en periode, hvor hans
forståelse af menneskeliv og
kristendom var i voldsom gæ-

ring, og hvor han fik klaring over
sammenhængen. Digtet står
med alle sine 13 vers i salmebogen som nr. 561. Det er i grunden ikke en salme. Den er for
lang og for dunkel. Til kirkebrug
fandt Grundtvig det nødvendigt
at omdigte den til O kristelighed
med kun 7 vers. Men kirkesalme
eller ej er Jeg kender et land så
rig på indhold at det lønner sig
at
grave
til bunds i
den. Vi skal
både synge
den
og
grave dens
skatte ud.

FOREDRAG OM
NATURPARK ÅMOSEN
TORSDAG DEN 8. NOVEMBER
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE
Henning Fougt fortæller om
Åmosen. Han illustrerer de enestående arkæologiske fund i
mosen, mens han fortæller om
de naturmæssige kvaliteter,
som Åmosen besidder, herunder fredningen af Kongemosen,
konstruktionen af tunnellen ved
Bromølle og tørvegravningen,
som især fandt sted under Anden Verdenskrig. Sidst, men ikke

mindst, vil Henning Fougt fortælle om udførte og kommende
projekter i Åmosen, herunder
“Istidsruten”. Oplægget sup-

pleres af spændende billeder på
storskærmen.
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VIDSTE DU, AT ..
Diakonissestiftelsen på Frederiksberg har lavet alterbrød siden 1877
og laver 20.000 alterbrød om dagen til kirker i Danmark og udlandet.
De små alterbrød er lavet af økologisk mel, rismel, olie og vand.
(kilde: www.diakonissestiftelsen.dk)

KONCERT MED ANDREAS BIGOM
OG TERESEMARIE LISIUX
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER
KL. 19.30 I RØRBY KIRKE
De to musikere fortæller om
koncerten:
“I disse dage hvor vi i Danmark
sørger over vores nationalskjald
nummer et, Kim Larsen er det
oplagt at bruge lidt tid på visen
og dens formidling.
Vi har denne gang valgt at kaste
os over nordiske viser i form at
to cyklusser. Svantes viser og
Fridas Visor. Viserne er også
grundlaget for de liedcyklusser
vi også arbejder med. Blot i en
mere folkelig retning.
Benny Andersens fortælling
om Svante vil komme til sin ret
i novembermørket. Svante som
kun havde én lykkelig dag. Men
hvilken én.
Kom og vær sammen med os
til en aften med plads til både
glæde og sorg. Vi skal bl.a. høre
Den første gang jeg så dig.”
Teresemarie Lisiux er konservatorieuddannet klassisk pianist
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og har sideløbende studeret
sang og korledelse. Til daglig er
hun organist i Nyvangskirken i
Kalundborg og dirigent for Vestsjællands kammerkor.

er en kendt og elsket sanger i sin
hjemby Kalundborg, hvor han
har optrådt ved mange lejligheder, lige fra da han var sanger i
Vor Frue Kirkes ungdomskor.

Operasangeren Andreas Bigom

Gratis adgang.

FOREDRAG OM DEMENS
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 14 I UBBY
KIRKE.
Vi har sikkert alle oplevet, at mennesker i vores familie eller omgangskreds ikke længere husker så
godt mere, og at deres adfærd gradvist forandrer
sig. Dette kan være tegn på begyndende demens
– en folkesygdom, som næsten alle har hørt om,

men som måske de færreste kender den fulde
rækkevidde af. Demenskonsulent i Kalundborg
kommune, Sanne Ludvigsen, vil kaste lys over sygdommen og afklare mange af de spørgsmål, man
som pårørende kan sidde med.

JULEKONCERT MED TOLSTRUPKORET
TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER
KL. 19.30 I ST. FUGLEDE KIRKE
Som traditionen byder kommer
Tolstrupkoret til St. Fuglede og
synger julen ind med en blanding af danske og udenlandske
julesalmer og julesange.

Efter koncerten er der kaffe, te
og æbleskiver i sognegården.
Gratis adgang.

December
ADVENTSSALME
Nu kommer Gud os atter ganske nær,
og stærkere er løftet, han har givet
i glød og glans end sne og stjerneskær:
det lyser os fra døden ind til livet.
Så er det nu vor adventsbøn:
Vend, Herre, vore hjerter mod din søn.

Du talte i årtusinder til os,
som i dit billed glædeligt du skabte,
din vrede slog imod vor løgn og trods,
din nåde rakte hånd til os fortabte.
Giv os, din advents vej at se
frem til det under, du mod os lod ske.

Nu splittes vore sind af tusind ting,
der kalder på vor indsats i december
- mens vi er lukket inde i en ring,
hvor dybt om magten lys og mørke kæmper.
Så kald os, Herre, med din røst
til dig: vær du vor advents håb og trøst.

Så kom os, Herre, atter ganske nær,
bered os til at møde højtidsstunden
med øjne, der igennem kerters skær
og glans formår at finde ind til grunden
- så vi med tak i hjertet ved,
at julens gåde er din kærlighed!
Jørgen Michaelsen 1990
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO
NOVEMBER

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

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den 13. november
den 18. december
den 8. januar
den 12. februar

RØRBY

kl. 14.00 - maki
kl. 16.00 - pmi
kl. 14.00 - kgh
kl. 14.00 - pmi

VÆRSLEV

Alle Helgens dag
17.00 - pmi				
24. s. e. trin				
9.00 - kgh				
25. s. e. trin
10.30 - kgh				
Sidste s. i kirkeåret
9.00 - kgh
10.30 - pmi

DECEMBER						

02/12/18

1. s. i advent							

09/12/18

2. s. i advent

16/12/18

3. s. i advent

23/12/18
24/12/18
25/12/18
26/12/18
30/12/18

4. s. i advent				
10.30 - kgh										
Juleaften
15.00 - pmi
13.45 - pmi
Juledag
10.30 - pmi				
2. juledag													
Julesøndag				
10.30 - pmi							

januar

9.00 - pmi

10.30 - pmi				

16.00 - pmi										

De 9 læsninger

01/01/19
06/01/19
13/01/19
20/01/19

Nytårsdag										
Hellig 3 konger
10.30 - kgh				
1. s. e. H. 3 k.
10.30 - maki
9.00 - maki				
2. s. e. H. 3 k.				
10.30 - pmi

27/01/19

3. s. e. H. 3 k.

9.00 - kgh

9.00 - maki

03/02/19

4. s. e. H. 3 k.

10.30 - pmi

9.00 - kgh							

10/02/19
17/02/19

Sidste s. e. H. 3 k.							
Septuagesima
9.00 - pmi
10.30 - pmi

24/02/19

Seksagesima

februar

marts

03/03/19
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10.30 - kgh				

Fastelavn				

13.00 - kgh							

Fastelavnsgudstjeneste

kgh:
maki:
pmi:

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.					

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

UBBY

19.00 - maki							
19.00 - pmi
				
10.30 - maki
9.00 - maki
10.30 - kgh
10.30 - pmi				
9.00 - pmi
9.00 - kgh
9.00 - pmi				
10.30 - kgh				
10.30 - maki							

Familiegudstjeneste
og juletræ

				

15.00 - kgh

Familiegudstjeneste

14.00 - maki							

Familiegudstjeneste

										

14.00 - maki

Familiegudstjeneste
og juletræ

10.30 - pmi

										
9.00 - kgh
16.30 - maki
14.00 - maki
15.15 - maki
16.15 - kgh
9.00 - pmi										
													
10.30 - maki
9.00 - maki
							
9.00 - pmi				

										
14.00 - kgh				
16.00 - kgh
10.30 - pmi				
9.00 - kgh
9.00 - pmi
				
10.30 - pmi
9.00 - pmi				
9.00 - pmi				
10.30 - kgh
14.00 - kgh

Musikgudstjeneste

10.30 - kgh							

							

10.30 - maki

10.30 - kgh

9.00 - pmi

9.00 - maki
10.30 - maki
9.00 - kgh
10.30 - kgh							

10.30 - kgh
9.00 - kgh

9.00 - pmi				

10.30 - pmi

Kyndelmissegudstjeneste

Jazz og brunch

							

9.00 - kgh
10.30 - maki

Fastelavnsgudstjeneste

10.30 - kgh

Fastelavnsgudstjeneste
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FAMILIEGUDSTJENESTE I
ST. FUGLEDE MED EFTERFØLGENDE
JULETRÆ I SOGNEGÅRDEN
SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 10.30 I ST. FUGLEDE KIRKE.
Familiegudstjeneste ved sognepræst Marianne
Kistrup og med deltagelse af årets minikonfirmander. Efter gudstjenesten fortsætter vi over til sog-

negården til juletræsfest. Her kommer julemutter
og underholder, og vi danser om juletræet og får
æbleskiver og godteposer.

JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE I UBBY
SØNDAG DEN 2. DECEMBER KL. 15 I UBBY KIRKE.
Vi starter i kirken med en hyggelig og julet gudstjeneste med deltagelse af årets konfirmander.
Bagefter går vi i optog fra kirken ned til juletræstændingen kl. 16 på torvet i Ubby.

JULESANGE I RØRBY PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 14.
Vi synger julen ind sammen med trioen Bente
Stavnskær, Birthe Vibeke Andersen og Karen
Margrethe Gammelby.

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

JULEKONCERT MED
REGNBUEKORET FRA KALUNDBORG
TORSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.30 I RØRBY
KIRKE kommer det farverige kor og synger kendte og ukendte julesange. Koret dirigeres af Astrid
Christensen.
Gratis adgang.
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BØRNETEATERGUDSTJENESTE
MED TIP OG TOP
SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14 I LL. F UGLEDE
KIRKE.
Kirkenisserne Tip og Top, som bor i tårnet i Ll. Fuglede kirke, er på vej til Grønland for at hjælpe julemanden. De har lovet at skabe årets nissefest med
gamle julelege, sange og pebernødder, men ikke
alt går, som det skal.
For 5. år i træk laver de en dejlig børnegudstjeneste sammen med sognepræst Marianne Kistrup.
Efter gudstjenesten er der godteposer til børnene
og kaffe, te, sodavand og kage til alle.
Gratis adgang.

PASTORATETS STORE JULEKONCERT
SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14 I UBBY KIRKE.
En festlig koncert, som med garanti vil få alle i
det herligste julehumør. Med Nykøbing Sjællands
Stadsorkester under ledelse af solotrompetist
Ole Andersen og Hvidebæk pastorats kirkekor.
Efter koncerten serveres der gløgg og æbleskiver.
Gratis adgang.

SOGNEEFTERMIDDAG
MED JULEHYGGE
TORSDAG DEN 13. DECEMBER
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi “juler” og
synger en masse julesalmer.
Tag gerne en lille gave til ca. 20 kr. med.
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JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 16. DECEMBER
KL. 14 I JORLØSE KIRKE ved
sognepræst Marianne Kistrup.
Efter gudstjenesten går vi over
i Jorløse forsamlingshus til ju-

letræsfest. Her vil Julemanden,
hans kone og en spillenisse
komme og lege med børnene
og danse om juletræet. Vi får
æbleskiver, og der er godtepo-

ser til alle børn.
Pris for arrangementet:
1 stykke julepynt.

DE 9 LÆSNINGER
SØNDAG DEN 16. DECEMBER
KL. 16 I RØRBY KIRKE
De 9 læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring

ni tekster fra Biblen, der alle
fortæller om eller varsler Jesu
fødsel.

Hvidebæk pastorats kirkekor
deltager i gudstjenesten.

GUDSTJENESTER JULEAFTEN
Værslev kirke kl. 13.45
v/Peter Michaelsen

Ubby kirke kl. 16.15
v/Kim Gilling Hansen

Lille Fuglede kl. 14.00
v/Marianne Kistrup

St. Fuglede kirke kl. 16.30
v/Marianne Kistrup

Rørby kirke kl. 15.00
v/ Peter Michaelsen
Jorløse kirke kl. 15.15
v/Marianne Kistrup

NYTÅRSGUDSTJENESTER
Lille Fuglede kirke kl. 14
v/Kim Gilling Hansen
Ubby kirke kl. 16
v/Kim Gilling Hansen
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Efter gudstjenesterne ønsker vi
hinanden godt nytår med champagne og kransekage.
Alle er velkomne.

Januar
ENGELSK KIRKELIV
ONSDAG DEN 9. JANUAR
KL. 19 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Sognepræst Susanne Gregersen fortæller om den anglikanske kirke og engelsk kirkeliv.
Reformationen i England var
samtidig med den danske,
og de ligner på mange måder
hinanden, men i England resulterede reformationen i det,

vi i dag kalder den anglikanske
kirke. Foredraget vil på den ene
side gøre rede for den engelske
reformation og udviklingen frem
til i dag og på den anden side den
nutidige situation, herunder den
engelske kirkes struktur og styreform, samt gudstjenestelivet.

EN EFTERMIDDAG MED
HØJSKOLESANGBOGEN
TORSDAG DEN 10. JANUAR
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE
Kirkesanger Elizabeth Wilstrup
vil føre os igennem kendte og
mindre sange fra Højskolesang-

bogen og fortælle lidt om baggrunden for sangene.

VERDISKÆBNER
TORSDAG DEN 10. JANUAR
KL. 19 I LL. FUGLEDE KIRKE
I Verdis operaer er skæbnen en
umættelig medspiller, der omslutter kvindeskikkelserne i et væv af
bedrag, forvekslinger, ulykkelig
kærlighed og som regel - død.
Oplev Verdis drama i sopran
Solveig Hjerrilds fortolkning

krydret med
ouverturer og
Solveig Hjerrild
Berit Johansen Tange
orkestermelen af det 19. århundredes største
lemspil fremført af pianist Berit
operakomponisters musik med
Johansen Tange. Indimellem forarier fra blandt andet Skæbnens
tælles også små historier om kvinMagt, Siciliansk Vesper, Otello og
defigurerne. Her kan publikum få
La Traviata.
en unik mulighed for at opleve
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Italiensk opera er Solveigs kernerepertoire, der har fulgt hende
lige fra konservatorietiden, hvor
hun tog diplomeksamen i 2005.
Hun mestrer den “ægte, italienske lyd” og har den teknik og den
passion, der skal til for at bringe
Verdis kvinder over scenekanten
og lige ind i hjertet på tilhørerne.
Foruden operakoncerter har Solveig optrådt ved mange lied- og
oratoriekoncerter og sunget i
operakorene i Århus, København
og Malmø. I oktober 2017 havde

hun sin rolledebut i titelpartiet
i Puccinis Suor Angelica i Ylva
Kihlbergs iscenesættelse i Christianskirken. En forestilling der
kan ses flere steder i Danmark på
turné i 2018.
Berit Johansen Tange er i dag
akkompagnatør og repetitør på
det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor hun debuterede fra kammermusikklassen i
2000. Hun er en pianist med stor
spændvidde og efterspurgt både

som kammermusiker og repetitør. Rued Langgaard er en særlig
passion for Berit. Hun har således
udgivet tre CD’er med soloklaverværker af Rued Langgaard på
pladeselskabet Dacapo. Hun blev
nomineret til P2-prisen i 2005 for
netop dette arbejde.
Solveig og Berit mødte hinanden
på konservatoriet. Siden da har
de arbejdet sammen ved mange
lejligheder.

ÅBEN MIKROFON I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 20. JANUAR
KL. 14 I UBBY KIRKE
Der indbydes til musikgudstjeneste, hvor du har chancen for
at optræde med alt fra O sole
Mio til Kim Larsen eller recitation af poesi. Du har mulighed for
at få organisten til at spille til.

Interesserede kan henvende
sig til kirkesanger Elizabeth
Wilstrup på tlf. 2144 1001 eller
mail: ew@km.dk senest den 10.
januar.

“SPILDOPMAGER GENNEM ALLE
ÅRENE”
TORSDAG DEN 24. JANUAR KL. 14 I UBBY KIRKE.
Max Reinholt Hansen kommer og fortæller om de
52 spændende år, han har brugt i Spildopmagerne
i Kalundborg sammen med mange andre aktive
frivillige.
Spildopmagerne er et samarbejde fra april 1966,
om et loppemarked og en genbrugsvirksomhed,
mellem Kalundborg Y`s Men`s Club, Kalundborg
Y`s Menette Club, Kalundborg Kommune og de
uniformerede ungdomskorps.
Det meste af overskuddet går til de lokale ungdomskorps og de bagved stående klubber.
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FILMAFTEN MED
SPISNING I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 31. JANUAR KL. 18
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Vi starter med at spise sammen,
og bagefter ser vi den svenske
film “Således også på jorden”,
som er en uafhængig fortsættelse af filmen “Som i himlen”. Vi

følger den musikelskende Lena,
der takker ja til at have ansvaret for musikken i en kirke, men
hendes beslutninger er ikke elsket af alle i lokalbefolkningen.

Tilmelding skal ske til præstesekretær/kirkesanger Elizabeth
Wilstrup på ew@km.dk senest
den 25. januar.

Februar
FOREDRAG OM
STEEN STEENSEN BLICHER
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR
KL. 19 I RØRBY PRÆSTEGÅRD.
Aftenen kommer til at stå i
Steen Steensen Blichers tegn,
når kandidatstuderende i nordisk sprog og litteratur, Anne
Marie Leth Michaelsen fortæller om præstens og digterens liv
og litterære virke. Blicher (17821848) er en af vore betydeligste
forfattere, bl.a. fordi han var
den første i Danmark, der tog
dialektlitteraturen alvorligt ved
at digte på jysk. Samtidig markerede han sig i offentligheden
som samfundsdebattør og var
initiativtager til en række folkelige arrangementer, såsom Himmelbjergmøderne. I disse politisk aktive år skrev han digtene

“Jyden han æ stærk aa sej” og
“Mads Doss”, som begge er forfattet i nærheden af Randers,
og Anne Marie Leth Michaelsen
vil give tilhørerne et indblik i den
særegne blicherske dialekt.

TORSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE.
Emnet er en overraskelse
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JAZZ- OG BRUNCHGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 17. FEBRUAR
KL. 10.30 I ST. FUGLEDE KIRKE
Hvordan skal du bruge din søndag?
Kom og vær med til en festlig
jazzgudstjeneste, som giver vitaminer til krop og sjæl og får
dig til at vippe med tæerne til
langt ind i marts. Efter gudstje-

nesten er der brunch i sognegården. Jazzmusiker Jacob Roved
og band står for musikken.
Gratis adgang for alle

HVAD PRÆSTEGÅRDEN GEMTE

TORSDAG DEN 21. FEBRUAR I UBBY KIRKE KL. 14
Sognepræst Kim Gilling Hansen fortæller nogle
af de fascinerende historier om Ubbys gamle
præstegård.
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FILMAFTEN MED SPISNING I VÆRSLEV
TORSDAG DEN 21. FEBRUAR
KL. 18 I GAVLEN PÅ GÅRDEN
VED SIDEN AF VÆRSLEV KIRKE
Vi starter med at spise sammen,
og bagefter ser vi den svenske
film “Således også på jorden”,
som er en uafhængig fortsættelse af filmen “Som i himlen”. Vi
følger den musikelskende Lena,

der takker ja til at have ansvaret for musikken i en kirke, men
hendes beslutninger er ikke elsket af alle i lokalbefolkningen.
Efter forevisningen diskuterer vi
filmen.

Tilmelding til Steen Poulsen,
tlf. 2460 3303 eller Torben
Jørgensen tlf. 2498 7060 senest
den 14. februar.
Pris for maden 50 kr.

HVIDEBÆK-AFTEN
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR
KL. 19 I UBBY FORSAMLINGSHUS
Foredrag med forfatteren
Anne-Cathrine Riebnitzsky, som
måske især er kendt som kvinden med fokus på de undertrykte kvinder i den krigshærgede
Helmand-provins.
Anne-Cathrine Riebnitzsky har
modtaget adskillige priser og
nomineringer for sine bøger.
I dette foredrag fortæller hun

om det at skrive fiktion på baggrund af virkelige hændelser.
Foredraget tager udgangspunkt i romanen “Den stjålne
vej” fra 2012. I foredraget vil
Anne-Cathrine Riebnitzsky tage
fat i nogle af de svære emner,
der er i islam, og som vi ikke tør
tale om, da det i vores samfund
er politisk ukorrekt.

KOMMENDE AKTIVITETER:
Søndag den 3. marts er der fastelavnsgudstjeneste
i Jorløse kirke kl. 10.30, i Ubby kirke kl. 10.30 og i
Værslev kirke kl. 13

Torsdag den 14. marts:
Carsten Egø Nielsen fortæller om pigerne på Sprogø

Øvrige nyheder:
Organist Allan Diehl har valgt at stoppe som organist i Hvidebæk pastorat med virkning fra 1. november for at få mere tid til sin komponistvirksomhed.
Allan Diehl har været meget glad for samarbejdet
med både præster og kirkemusikere og vil fortsat
stå til rådighed som vikar.

Dåbsklude
Ubby menighedsråd har lavet en aftale med “strikkedamerne”, som strikker både tirsdag og torsdag
på Ubby Bibliotek, at de fremover strikker dåbsklude til Ubby kirke.
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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

Elizabeth Wilstrup
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: mdp@km.dk
Tlf. 2144 1001
Tirsdag: 10-14, Onsdag: 11-15, Torsdag: 10-14

REDAKTION:

Elizabeth Wilstrup, præstesekretær
Peter Michaelsen, sognepræst
Kim Gilling Hansen, sognepræst
Marianne Kistrup, sognepræst

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
Sct. Olai Kirkegårdskontor, tlf. 59 51 27 85.

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
Esbern Snaresvej 15
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

