HVIDEBÆK PASTORAT
JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE
Foredrag af: Hans Peter Michaelsen

Meditationsaften
i Ubby kirke
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Se forårets spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 6

HVORFOR HOLDER VI FASTELAVN?
OG HVAD KATTEN HAR KATTEN
MED DET AT GØRE?

Af: Elizabeth Wilstrup

Fastelavn ligger altid syv uger
før påskedag. Og påsken er altid
den første søndag efter den før
ste fuldmåne efter forårsjævn
døgn, som er den 20. marts.
Så vidt, så godt. Men hvorfor
hedder det “fastelavn”?
Navnet er en forvanskning af
det gamle tyske ord “Vastela
vent”, som betyder fasteaften,
altså aftenen før fastetiden
begyndte, og som varede helt
frem til påske. Ordet fastelavn
er således knyttet til den kristne
påske.

glade, og bagefter fejrede man
det kommende forår med rige
lige mængder mad og øl.
I middelalderen havde kristen
dommen gjort sit indtog i sam
fundet og dermed også den
kristne
fastelavnstradition.
Fasten. På samme måde som
Jesus havde fastet i ørkenen i
fyrre dage, skulle kristne også
faste. Det var en tid, hvor man
skulle leve nøjsomt, for det var
en synd at fråse.

samfundslagene.
Nogle gik også udklædte fra dør
til dør og sang, og fik så til gen
gæld lidt håndører som tak. Eller
red rundt til gårdene og samle
de mad ind, så man kunne holde
sig en god fest med masser af
mad og drikke.
De førkristne kamplege var sta
dig populære. Nogle af legene
foregik til hest og var i stil med
den sønderjyske tradition for
ringridning med
smukt pyntede
heste og ryttere
i deres fineste
puds.

Men folk havde
selv nogle helt
andre ideer. Fa
Men selve festlighederne om
stelavn blev en
kring fastelavn havde man haft
periode,
hvor
længe før. Man fejrede, at man
man kunne slip
En af de tradition
endelig kunne sige farvel til den
pe tøjlerne og fe
er, som virkelig
lange, mørke vinter, hvor man
ste alt, hvad rem
slog igennem,
intet fornuftigt kunne fore
mer og tøj kunne
var at slå til en
Tøndeslagning 1860 ophængt tønde
tage sig mellem solnedgang og
holde. Og børn
solopgang, og man fejrede, at
var ikke inviteret
med en kølle.
man omsider kunne sige god
med til festen! Det var de voks
Det var en spændende konkur
dag til foråret, lyset og varmen.
ne, der legede. Med udklædning
rence mellem gårdene ude på
To personer blev udklædt som
og masker kunne man opføre
landet. Hver gård stillede op
henholdsvis sommer og vinter
sig frit og uhæmmet – også på
med sin stærkeste mand, som
og kæmpede mod hinanden. Og
tværs af de ægteskabelige bar
gav tønden bank efter bedste
hvis sommeren vandt, var alle
rierer og sociale skel.
evne. I tønden var der en kat, og
den bondekarl, som kunne lave
hul i tønden, så katten stak af,
Tøndeslagning 1937 En af de populære
udklædninger
var
havde ikke blot vundet hæder
Bajads.
Narren.
og ære til gården. Den vindende
Skjult bag sin for
gård fik nemlig skattefrihed i et
klædning kunne han
helt år, hvilket unægtelig får en
gå rundt mellem
glitrende papkrone til at blegne
bedsteborgerne og
i sammenligning.
drille dem. Og det
var helt i orden, for
Den stakkels kat blev nogle
til fastelavn blev der
steder banket ihjel af jublende
Tøndeslagning i 1937 vendt op og ned på
børn, når den endelig slap ud af
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tønden. Hører man ordet “dy
remishandling”? Ikke i gamle
dage. En kat havde ingen værdi
og blev betragtet som en ting.
Faktisk som værre end en ting,
for katten blev set som et væ
sen, der stod i ledtog med det
onde. Man skal næsten helt op
til år 1900, før fastelavnsmor
dene på katte hørte op.

Fra omkring år 1900 og frem til
i dag er fastelavn blevet en gan
ske fredelig begivenhed med
børnene i højsædet. En omgang
mavepine på grund af for meget
slik eller lidt kolde tæer efter at
have slået katten af tønden i
kulden, er noget af det værste,
der kan overgå en fastelavns
deltager i dag. Det er hygge i
børnehøjde i pæne omgivelser,

med færdigkøbte udklædnings
dragter og hjemmebragte faste
lavnsboller. Alt sammen rigtig
dejligt.
Men måske var fastelavn lidt
sjovere i gamle dage. Når bare
man ikke var en kat.

Kilder:
blog.dengamleby.dk/julehistorier/tag/fastelavn
www.natmus.dk
www.kristendom.dk, artikel af Dorte J. Thorsen
www.kristeligtdagblad.dk, artikel af Molly Christensen
www.videnskab.dk, artikel af Irene Berg Petersen
www.dmi.dk
Foto fra Knud Gamborg - Illustreret Tidende Nr. 646. 11/2-1872, s. 193
Foto – Illustreret Tidende 1860
Foto fra “Da vi var børn” Bind 1 1925-1940
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KONFIRMANDER

					I PASTORATETS 6 KIRKER
Ll. Fuglede kirke den 28. april
Jasmin Gissing Hansen
Noah Bech Jacobsen
Stella Meta Koluda
Alfred Vig Trane Nielsen
Loke Skov Ottesen
Mikkel Borbjerg Stæhr
St. Fuglede kirke den 5. maj
Cathrine Bjørg Christensen
Astrid Teglgaard Christiansen
Frederik Damgaard Hansen
Emma Louise Lund Hegelund
Zenia Mira Gregers Göllnitz
Kristensen
Bolette Clara Smidth
Jorløse kirke den 12. maj
Magnus Emil Jensen
Værslev kirke den 5. maj
Josephine Margrethe Bonde
Richard
Cecilie Boffy Grønberg Nielsen
Rørby kirke den 12. maj
Tobias Andreasen
Elisabeth Vedel Gormsen
Silke Hegnet Hamann
Nikolaj Bang Jensen
Dicte Blaxkjær Knudsen
Rikke Villemoes Lorentsen
Jennifer Voiremose Nielsen
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Ubby kirke den 12. maj
Mie Steenberg Crone Andersen
Anja Gulmaj Christensen
Lucas Færgemand Christiansen
Magnus Storr Dreyer
Nicolaj Guldborg Hansen
Cilja Hasselstrøm Holze
Victoria Petersen Høyer
Mikkel Koudal Jørgensen
Anders Nyvang Kristensen
Lærke Anna Lindhard Laursen
Oliver Bruhn Milligan
Christoffer Brobjerg Nielsen
Sara Poulsen
Rikke Rasmussen
Isabella Kristine Thomassen
Patrick Skov Vinding
Kristoffer Ørbæk

Ubby kirke den 26. maj
Christoffer Arup
Lasse Priess Dalsgaard
Matilde Storm Frandsen
Liva Holm Junge
Cilas Skafte Knudsen
Sebastian Klink Pedersen Kragh
Cecilie Marie Fredskov Kølle
Sascha Kjeldtoft Larsen
Oliver Ransby-Larsen
Jealina Nielsen Ruus
Cecilie Matilde Iversholt
Søndergaard
Andreas Stoltze Zacho

PERSONALENYT
Vibeke Bjergaard skriver:

“Kære menighed
Det er med stor glæde, at jeg
har fået ansættelse som orga
nist i Hvidebæk Pastorat.

ter. Jeg har sågar været sanger
på Ålborg Teater og Østre Gas
værk, men det er ved at være
mange år siden.

Jeg har arbejdet som organist i
13 år og er uddannet cand.mag
i Musikvidenskab og dans. Des
uden har jeg taget kirkesanger
uddannelsen på Kirkemusiksko
len i Roskilde.

Det jeg holder allermest af, er
de fællesskaber, som opstår
omkring musikken, hvad enten
det gælder koncerter eller fæl
lessang. Fællessang er en stor
kilde til glæde, jeg spiller ofte til
højskolemaraton og er desuden
netop blevet sangvært i Folke
højskolernes Forening.

Jeg har et bredt virke - som mu
sikere ofte har det. Udover at
undervise i musik har jeg akkom
pagneret
teaterforestillinger
såvel som solister, dirigeret kor
og sunget en del kirkekoncer
Pr. 1. december 2018 har
vi måttet tage afsked med
pastoratets dygtige organist
Henrik Hohle Hansen, som ef
ter mange års tro tjeneste har
valgt at tage imod nye udfor
dringer.

Jeg glæder mig til at møde jer i
kirkerne - eller derude omkring.”

Til afløsning for Henrik Hohle
Hansen og Allan Diel, som
stoppede tidligere på året,
har kirkerne været så heldige
at få to dygtige kvindelige or
ganister.

Der skal også lyde et stort vel
kommen til Naia Rosenlund,
som tidligere har været ansat
som organist i Røsnæs kirke.
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FASTE AKTIVITETER:
MEDITATIONSAFTEN I UBBY KIRKE
2. TIRSDAG I HVER MÅNED
KL. 17-18: 1 2. MARTS, 9. APRIL
14. MAJ, 11. JUNI
Meditation
har altid væ
ret en del af
den kristne
tradition, selv
om
mange
nok forbinder
ordet med de
østerlandske
traditioner.
Ordet “me
ditation” be
tyder grund

læggende at tænke over, og at
betragte sit liv i relation til Gud.
Det er en øvelse i at være til ste
de i livet. At blive nærværende i
nuet gennem ro og stilhed.
Vi bruger gennemgående cen
treret 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
åbner vi os med Gud i stilhed.

Aftnerne er ganske uformelle,
og tilmelding er ikke nødvendig.
Kom forbi som du er! Medbring
evt. et tæppe til benene.
Hvis du har spørgsmål er du
velkommen til at kontakte sog
nepræst Kim Gilling Hansen en
ten på tlf. 59 59 51 10 eller mail
kgh@km.dk

TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE KIRKE
KOMMENDE DATOER:
TIRSDAG DEN
26. FEBRUAR KL. 19.30
Sæsonen afsluttes med en Tai
zé-gudstjeneste søndag den 28.
april kl. 19.30. Du kan læse mere
om gudstjenesten længere
fremme i bladet.
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TIRSDAG DEN
26. MARTS KL. 19.30

BEMÆRK:
ÆNDRING AF UGEDAG

HVIDEBÆK PASTORATS KIRKEKOR
Nyt fra pastoratets voksenkor
I den kommende tid medvirker koret ved flere gudstjenester. Vi for
søger at nå rundt til alle kirker i Hvidebæk pastorat – nogle gange
med meget musik og andre gange bare med et enkelt indslag.
Koret øver tirsdag aften i Ubby kirke kl. 19.00 – 21.00. Vi synger både
ting, vi har sunget mange gange, og øver hver gang på nye ting til
kommende medvirken ved gudstjenester. Midtvejs holder vi en vel
fortjent kaffepause, hvor snakken går livligt. Et par gange om året
holder vi hyggelige aftener med fællesspisning og munter sang.
Du finder koret ved følgende gudstjenester:
17. marts kl. 10.30 – Værslev
14. april kl. 19.00 – Jorløse (Palmesøndag)
19. maj kl. 19.00 – St. Fuglede
16. juni kl. 14.00 – Madesø

24. marts kl. 10.30 – St. Fuglede
19. april kl. 14.00 – Ubby (Langfredag)
02. juni kl. 10.30 – Rørby

Kan du lide at synge og vil du møde glade mennesker? – Så er du velkommen i Ubby kirke tirsdag aften
Hvis du vil vide mere, er du også velkommen til at ringe til korleder Berit Paludan: 53 54 54 77

Februar
MUSIKGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR
KL. 17.30 I UBBY KIRKE
Med deltagelse af årets kom
mende konfirmander under

ledelse af sanger og sangpæda
gog Berit Paludan.

HVIDEBÆK-AFTEN
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR
KL. 19 I SOGNEGÅRDEN I ST.
FUGLEDE

BEMÆRK
ÆNDRING AF STED

Foredrag med forfatteren AnneCathrine Riebnitzsky, som må
ske især er kendt for sit fokus
på de undertrykte kvinder i den

krigshærgede Helmand-provins.
I foredraget vil Riebnitzsky bl.a.
tage fat i nogle af de svære em
ner i islam.
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Marts
FASTELAVNSGUDSTJENESTER
Søndag den 3. marts
kl. 10.30 i Ubby kirke v/sognepræst Kim Gilling Hansen
kl. 10.30 i Jorløse kirke v/sognepræst Marianne Kistrup
kl. 13.00 i Værslev kirke v/ sognepræst Kim Gilling Hansen
Efter en festlig gudstjeneste
med deltagelse af prinsesser,
superhelte og robotter, skal vi
naturligvis slå katten af tønden
og se, om der rent faktisk er en
kat inden i!

I Ubby går vi efter gudstjenesten
i procession til torvet i Ubby,
hvor der er tøndeslagning, lege
og konkurrencer.
I Jorløse er der tøndeslagning i
forsamlingshuset. Det koster 25
kr. at deltage i arrangementet.

I Værslev går vi over til Johns
værksted, Bygaden 30B ved si
den af kirken og slår katten af
tønden.

FOREDRAG
ONSDAG DEN 6. MARTS
KL. 19 I RØRBY PRÆSTEGÅRD
BLIVER DER NOGENSINDE
FRED I AFGHANISTAN?
17 år efter angrebet på USA d.
11. sept. 2001 har Danmark sta
dig soldater i Afghanistan. Hvad
laver de derude, og bliver der
nogensinde fred i Afghanistan?
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Hans Peter Michaelsen bor på
Stevns og er militæranalytiker
på Center for Militære Studier
i København. Han var udsendt
som militær rådgiver i Kabul i

2017 og vil fortælle om sine op
levelser og situationen derude.
Hans Peter Michaelsen vil des
uden fortælle om det nye for
svarsforlig, og om hvordan
Danmark balancerer forsvaret
mellem Arktis, Østersøen og de
internationale indsatser ude i
verden.

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 14. MARTS
KL. 14,30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Carsten Egø kommer og fortæller om Gørlev suk
kerfabrik og de vestsjællandske roebaner.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 28. MARTS
KL. 17 I UBBY KIRKE V/SOGNEPRÆST KIM GILLING HANSEN
Spaghetti og Gud. Hvordan
hænger det egentlig sammen?
Det gør det, når det kombinerer
en gudstjeneste i børnehøjde
med en lige så børnevenlig
menu, hvor mor og far og børn
blot kan sætte sig til bordet

uden stress og jag. En dejlig mu
lighed for at slappe af sammen
med børn og Gud og mærke
roen i kirkerummet.
Det er gratis at spise med, og I
behøver ikke at tilmelde jer.

KONCERT
LØRDAG DEN 30. MARTS
KL. 14 I RØRBY KIRKE
Vox Mariæ byder indenfor til en stemningsfuld
forårskoncert i Rørby Kirke. Ved denne lejlighed
har koret sammensat en buket af nordiske forårs
sange, fransk Jomfru Maria-musik, klassikere fra
den danske sangskat, samt nyere engelsk og ame
rikansk kormusik, som I kan glæde jer til at høre.
Vox Mariæ er et ambitiøst arbejdende klassisk
vokalensemble for kvinder i alderen 20-35 år, der
har base i Skt. Lukas Kirke i Aarhus. Koret blev stif
tet i 2012 af Martha Fyrstenborg og Katrine Broch
Møller, og det ledes nu af Severin Korsgaard,som
tiltrådte i januar 2019. Korets repertoire spænder
over en bred palet af a capella-musik fra forskel
lige perioder, og gennem årene har koret opført
en række større værker for kvindestemmer i sam
arbejde med instrumentalister fra det aarhusian
ske musikliv.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO
FEBRUAR

28/02/19

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den 12. marts
den 9. april
den 14. maj
den 11. juni

RØRBY

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

VÆRSLEV

Torsdag																

MARTS						

03/03/19

Fastelavn				

10/03/19
17/03/19
24/03/19
28/03/19

1. s. i fasten
9.00	-	pmi
9.00	-	maki				
2. s. i fasten
10.30	-	maki
10.30	-	kgh
3. s. i fasten
9.00	-	kgh				
Torsdag																

31/03/19

Midfaste				

07/04/19

Mariæ bebudelse

14/04/19

Palmesøndag				

18/04/19

Skærtorsdag				

19/04/19

Langfredag																

21/04/19
22/04/19
28/04/19

Påskedag
10.30	-	pmi
9.00	-	pmi							
2. påskedag				
9.00	-	maki
1. s. e. påske
10.30	-	kgh							

APRIL

MAJ

13.00	-	kgh							

fastelavnsgudstjeneste

10.30	-	pmi

9.00	-	maki							
10.30	-	pmi
16.30	-	kgh

gospelgudstjeneste

05/05/19

2. s. e. påske				

12/05/19

3. s. e. påske

17/05/19
19/05/19
26/05/19

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

30/05/19

Kristi Himmelfartsdag				

JUNI

10.00	-	pmi
konfirmation

10.00	-	pmi										
konfirmation

10.30	-	kgh

retrætegudstjeneste

02/06/19
09/06/19
10/06/19
16/06/19
23/06/19

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s.e. Trinitatis

30/06/19

2. s.e. Trinitatis							
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10.30	-	pmi				
9.00	-	pmi
10.30	-	pmi							
Bregninge kl. 11.00
Bregninge kl. 11.00
9.00	-	kgh							
10.30	-	pmi				

maki:
pmi:
kgh:
tc

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

																

							

10.30	-	maki

fastelavnsgudstjeneste

UBBY
17.30

musikgudstjeneste

10.30	-	kgh

fastelavnsgudstjeneste

				
10.30	-	pmi
10.30	-	maki				
9.00	-	kgh							
9.00	-	maki
10.30	-	pmi				
10.30	-	kgh
9.00	-	pmi
																
17.00	-	kgh
9.00	-	kgh				

							

9.00	-	pmi

10.30	-	maki				

9.00	-	kgh				

19.00	-	pmi

påskelæsninger

spaghettigudstjeneste

10.30	-	kgh

14.00			

gospelgudstjeneste

10.30	-	kgh

16.30	-	pmi										

																

							
10.30	-	maki				
							
10.30	-	maki
konfirmation

14.00	-	maki

liturgisk gudstjeneste

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

taizé gudstjeneste

10.30	-	maki										
konfirmation

										

10.30	-	maki
konfirmation

10.30	-	kgh
konfirmation

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

konfirmation

9.00	-	maki

9.00	-	maki				
10.30	-	maki
9.00	-	pmi
							
9.00	-	kgh
10.30	-	kgh
Bregninge kl. 11.00
Bregninge kl. 11.00
Bregninge kl. 11.00
Bregninge kl. 11.00
							
10.30	-	kgh
14.00	-	pmi Madesø				
9.00	-	kgh							
9.00	-	pmi
pilgrimsvandring

9.00	-	pmi

14.00	-	tc				

koncertgudstjeneste

10.30	-	pmi
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April
MUSIKALSK FOREDRAG
ONSDAG DEN 3. APRIL
KL. 19 I RØRBY KIRKE
Musikalsk billedfortælling om
Thomas Kingo
I ord, billeder og levende musik
vil fløjtenist og sognepræst i
Sdr. Dalby, Søren Voigt Juhl, og
hans pianist Viola Chiekezi for
tælle om Thomas Kingo og hans
rolle som digter og præst i ene

vældens Danmark. Der vil blive
spillet barokmusik på fløjte,
klaver og cembalo, og publikum
får lejlighed til at synge med på
nogle af Kingos salmer.

GOSPELGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 7. APRIL
KL. 14 I UBBY KIRKE
Søndagens almindelige gudstjeneste er denne dag
skiftet ud med en festlig gospelgudstjeneste un
der ledelse af Julie Lindell, som er en af Danmarks
bedste gospelsangerinder og gospelundervisere.
Julie Lindell er en af de fremmeste drivkræfter på
Danmarks soul & gospelscene, og er en af lederne
bag http://www.vildmedgospel.dk/ , som nok er
en af landets største “scener” på gospel-området.
Årets kommende konfirmander deltager og viser,
hvad de har lært i løbet af formiddagen.
Alle er hjertelig velkomne.

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 11. APRIL
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
St. Fugledes mangeårige fotograf og filmmand,
Kurt Johansen, viser en optagelse fra en tidligere
sogneudflugt.
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PÅSKEN I

HVIDEBÆK PASTORAT
PALMESØNDAG I JORLØSE KIRKE
– DE NI PÅSKELÆSNINGER
SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 19
Som forberedelse til påsken holder vi en mu
sikgudstjeneste efter samme mønster som de ni
læsninger i adventstiden. Gudstjenesten er bygget
op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle fortæl
ler om påskebegivenhederne. Hvidebæk pastorats
kor synger under ledelse af Berit Paludan, og koret

står også for tekstlæsningerne sammen med sog
nepræst Peter Michaelsen.
Efter gudstjenesten går vi over i Jorløse forsam
lingshus til kirkekaffe, hygge og fællessang.

SKÆRTORSDAG I
ST. FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 18. APRIL KL.
16.30
Vær med til en hyggelig skær
torsdagsgudstjeneste ved Peter
Michaelsen. Efter gudstjenesten
er der fællesspisning i sognegår
den. Det er gratis at deltage, så

kom og start påsken i hyggeligt
selskab.
Tilmelding til Elizabeth Wilstrup
på ew@km.dk eller tlf. 21 44 10 01

SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV KIRKE
TORSDAG DEN 18. APRIL KL. 16.30
Vi holder en festlig gospelgudstjeneste v/Kim Gilling
Hansen, hvor Claes Wegener og Trinity koret vil stå for
musikken og bl.a. præsentere deres gospelsalmer.
Gospelsalmer er en nutidig fortolkning af både nye og
gamle salmer og er et unikt koncept, som har fået et
hav af roser med på vejen - der er bl.a. blevet sagt:

“Vi står ved en milepæl i gospelmusikkens historie
i DK. Gospelveteranen Claes Wegener har nu med
overbevisende kompetence gjort det, der skal til for
at gospel for alvor kan slå rod i den danske folkekirke”.
Sognepræst Kristian Høeg
Efter gospelgudstjenesten går vi over i Værslev For
samlingshus, hvor menighedsrådet serverer stegt
lammekølle. Alle er velkomne.
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LANGFREDAG I UBBY KIRKE
FREDAG DEN 19. APRIL KL. 14
LITURGISK GUDSTJENESTE OVER JESU LIDELSESHISTORIE V/MARIANNE KISTRUP
Gudstjenesten er en vekselvirkning mellem læsning
fra Bibelen og salmesang. Ved gudstjenesten medvir
ker sognepræst Marianne Kistrup, kirkens organist

og kirkesanger samt Hvidebæk pastorats kor under
ledelse af Berit Paludan.

ØVRIGE GUDSTJENESTER I PÅSKEN:
Palmesøndag, den 14. april:
Kl. 09.00 i St. Fuglede kirke v/Kim Gilling Hansen
Kl. 10.30 i Ubby kirke v/Kim Gilling Hansen
Kl. 10.30 i Værslev kirke v/Peter Michaelsen
Påskedag, søndag den 21. april :
Kl. 09.00 i Værslev kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 09.00 i Jorløse kirke v/Kim Gilling Hansen
Kl. 10.30 i Rørby v/ Peter Michaelsen
Kl. 10.30 i Ubby v/ Kim Gilling Hansen

2. påskedag, mandag den 22. april:
Kl. 09.00 i Værslev kirke v/Marianne Kistrup
Kl. 09.00 i Ubby kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 10.30 i St. Fuglede kirke v/ Marianne Kistrup
Kl. 10.30 i Jorløse v/ Peter Michaelsen

TAIZÉ-GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 28. APRIL
KL. 19 I JORLØSE KIRKE
Som afslutning på Taizé-aftenerne holder vi en regu
lær Taizé-gudstjeneste i Jorløse kirke. De almindelige
salmer er skiftet ud med de enkle og stemningsfulde
sange fra Taizé, og andagten følger også formen fra
Taizé.
Taizé er en lille by i Frankrig, som startede med at huse
flygtninge under 2. verdenskrig, og hvor der udviklede
sig et levende fællesskab af troende fra mange kristne
retninger.
I dag er det primært unge mennesker fra hele verden,
som kommer til Taizé i kortere eller længere perioder
og tager sangene og andagterne med hjem. På den
måde har det spredt sig til hele Europa.
Kom selv og vær med, alle er velkomne.
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Maj
KONCERT
TORSDAG DEN 2. MAJ
KL. 19 I LL. FUGLEDE KIRKE
Mikkel Andersen spiller denne
aften musik, der er skrevet som
hyldest til mennesket og til livet af
komponister fra blandt andet Syd
amerika og Spanien.
Her kan nævnes Villa-Lobos fra
Brasilien, Barrios fra Paraguay og
Lauro fra Venezuela. Han har udgi
vet tre cd’er med musik fra denne
del af verden.
“For mig taler musikken til det at
være menneske. Musikken er i
øjenhøjde, det er det, jeg vælger
repertoire ud fra”, siger Mikkel
Andersen.
Mikkel Andersen er en interna
tionalt anerkendt guitarist, og
den røde tråd i hans repertoire er

samhørighed og medmenneskelig
forståelse. Han rejser meget i Dan
mark, i spansktalende lande og i
Grønland.
“Jeg opdagede på mine rejser,
at der er mange ligheder mellem
menneskene i syd og menneske
i nord”, siger Mikkel Andersen.
“Den musik, der strømmer fra
Sydamerika, kommunikerer lige så
godt til os her i Europa og til men
neskene i Grønland – vi er gjort af
det samme og er her på samme
præmisser.
Der bliver budt på lidt til ganen i
pausen. Fri entré.
Man kan læse om
Mikkel Andersenpå
www.mikkelandersenmusic.com

Guitarkoncert med Mikkel Andersen
Musik i aftenrøden – guitarens poesi

SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 9. MAJ
KL. 14.30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Historiebogsforfatter, lærer og foredragsholder Ole
Schramm kommer og fortæller om skæbner fra 1. ver
denskrig.
“Hvordan oplevede menige soldater, officerer, mili
tærnægtere, politikere, kvinder og kunstnere årene
under første verdenskrig? Deres historier er spæn
dende og vigtige, fordi de bidrager til, at vi bedre kan
forstå den krig og den tid, der har haft epokegørende
betydning for Europa og også for Danmark.”
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AFTENGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 19. MAJ
KL. 19 I ST. FUGLEDE KIRKE V/PETER MICHAELSEN
Ved denne aftengudstjeneste medvirker Hvide
bæk pastorats kor. Gudstjenesten vil afspejle at
vi nærmer os pinsen og den tidlige sommer. Efter

gudstjenesten vil der være kaffe og kage samt
mere fællessang i sognegården.

FORTÆLLETEATER
ONSDAG DEN 22. MAJ
KL. 19 I RØRBY KIRKE
Professionel
historiefortæller
Anette Wilhjelm Jahn fra Måle
Fortælleteater kommer og tryl
lebinder publikum med historien
om skibsdrengen der kravler op i
stormasten og redder en vandre
falk, som aldrig glemmer ham.
Om de blå øjne, der ender med
at tage livet af skipperkonen. Og
om den blå krukke, der rummer

evigheden. Tre skæbnefortællin
ger fra samlingen Vintereventyr,
fortalt på tre forskellige måder.
Undervejs vil der være en pause
med et lille traktement. Gratis
adgang.

MUSIK FOR DE SMÅ
SØNDAG DEN 26. MAJ
KL. 14 I UBBY KIRKE
Der er lagt op til sjov og oplevelser for sanserne,
når sanger Elizabeth Wilstrup og pianist Vibeke
Bjergaard inviterer børn og deres voksne ind i kir
ken til musik, sang og leg. Alle kommer ud på gul
vet og får lov at danse og synge og fjolle!
Arrangementet varer ca. 45 minutter og er veleg
net til børn fra ca. 1-5 år. Gratis adgang.
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Blå Blixen
– tre blå fortællinger frit efter
Karen Blixen

RETRÆTEGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 30. MAJ
KL. 10.30 I VÆRSLEV KIRKE
Retræte betyder at trække sig
tilbage. Det er ikke nødvendig
vis det samme som at gemme
sig for verden eller at trække
sig væk for en længere periode.
Man kan også bare komme og
finde ro, pause og åndelig for
dybelse i kirken og i naturen i
nogle timer.
Vi holder igen i år en endagsre
træte i Værslev kirke med fokus
på stilhed og meditation. I nær
heden af kirken ligger Værslevskoven med den smukkeste

lille skovsø omgivet af træer og
grønt, så hvad kunne være mere
oplagt end at opsøge roen i kir
ken i stille andagt, meditation
og bøn, og bagefter trække ud
i den smukke natur!
Vi starter med gudstjeneste i kir
ken, og bagefter vil sognepræst
Kim Gilling Hansen og terapeut
Pia Riddertoft guide os videre
til retræten. Undervejs byder
menighedsrådet på frokost og
forfriskninger.

Juni
KONCERT
SØNDAG DEN 2. JUNI
KL. 14 I UBBY KIRKE
Der er lagt op til fest for øregangen, når pastora
tets kirkemusikere folder sig ud på slap line og op
træder med deres personlige yndlingsmusik. Med
musikalsk deltagelse af Peter Michaelsen.

STOR FÆLLES
“OPEN AIR” GUDSTJENESTE
MANDAG DEN 10. JUNI
KL. 11 I BREGNINGE
Pinse rimer på sol, fest og blå himmel – det håber
vi selvfølgelig også at kunne byde på 2. pinsedag
på Amfiteateret i Bregninge, hvor vi igen i år fej
rer 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 for
kæle vores ører – denne gang også i en stor fælles
opsætning.
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SOGNEUDFLUGT
UD I DET BLÅ
Torsdag den 13. juni har vi årets hemmelige udflugt
for alle interesserede.
Bussen kører fra P-pladsen ved St. Fuglede kirke kl.
9, og vi regner med at være tilbage kl. 17.
Tilmelding skal ske til Solveig Lunøe på tlf.
59293691 eller Knud B. Nielsen på tlf. 59294014
senest den 7. juni.

Prisen for turen er 125 kr., som betales på dagen og
helst i lige penge. Prisen inkluderer frokost samt
kaffe, te og kage undervejs.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 16. JUNI
KL. 14 VED MADESØ
Put en klapstol i bilen og vær med, når sognepræst
Peter Michaelsen holder gudstjeneste ved den
charmerende Madesø ved Jorløse.
Musikken leveres af Stig Larsen og Dean Delguisto
på akkordeon, og desuden medvirker Hvidebæk
pastorats kor.

I tilfælde af særligt ved
holdende regn flytter vi
gudstjenes
ten til Jorløse
kirke. Efter gudstjenesten
bliver der serveret kaffe og
kage.

SOGNEUDFLUGT
HERLUFSHOLM KOSTSKOLE OG KIRKE
Torsdag den 20. juni inviterer Ubby menighedsråd
på tur til Herlufsholm kostskole og kirke med rund
visning.
Der er afgang fra parkeringspladsen ved Røde
Kors i Ubby kl. 10.30. Første stop er Karrebæks
minde, hvor vi får frokost ved kanalen. Der bliver
mulighed for at gå en tur og nyde udsigten, inden
vi kører videre til Herlufsholm kostskole, hvor der
er rundvisning kl. 14.00.
Efter rundvisningen er der eftermiddagskaffe, in
den turen går hjem igen. Vi forventer at være til
bage omkring kl. 17.30.

18

Tilmelding skal ske til Gunver B. Nielsen på tlf.
25795392 senest 6. juni. Pris for turen er 150 kr. alt
inklusive.

PILGRIMSVANDRING
SØNDAG DEN 23. JUNI
KL. 9 FRA ST. FUGLEDE KIRKE
Vi starter med en pilgrimsgudstjeneste i kirken,
hvorefter pilgrimsvandringen begynder.
Pilgrimsvandring er for alle, der har lyst til at van
dre sammen igennem vores smukke egn og har
lyst til at være pilgrim for en dag.
Pilgrimmen var oprindelig den landflygtige, der
i det fremmede søgte Gud og forsoning og ofte
bar på frygtelige byrder af skyld og tvivl, som han
håbede at kunne efterlade hos kærlige hænder
undervejs.

Vandringen slutter med en kort andagt i Værslev
kirke, hvorefter der vil blive sørget for lidt forfrisk
ninger, inden vi bliver kørt tilbage til vores biler i
St. Fuglede.
Vandringen ledes af sognepræst Kim Gilling Han
sen og Pia Riddertoft.

Vi vil vandre ad Værslevstien via Jerslev station til
Værslev kirke. På stop undervejs vil vi synge en sal
me, høre et par pilgrimsord og få inspiration med
på vejen, som vi kan tænke over, mens vi går.

MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 30. JUNI
KL. 14 I LL. FUGLEDE KIRKE
Elton John i kirken – en koncertgudstjeneste
Pianist Kenneth Reiner og præst Tommy Corfixen
(tidligere forsanger i bandet De Film) kommer at
ter og afholder koncertgudstjeneste. Med deres
helt særlige musikalitet fortolker de denne gang
sange af Elton John og sætter deres indhold op
imod Bibelens ord.
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 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: ew@km.dk
Tlf. 2144 1001
Tirsdag - 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: Mandag - Torsdag 10-14
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: 24. maj 2019

