
HVIDEBÆK PASTORAT

JULI 2019 - OKTOBER 2019

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

KIRKEBLAD
Se efterårets spændende arrangementer 
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 5
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FASTE AKTIVITETER:
HVIDEBÆK PASTORATS KIRKEKOR

INDSKRIVNING  
TIL KONFIRMATION 2020

Koret medvirker ved flere gudstjenester i løbet af 
sensommeren og efteråret, hvor vi forsøger at nå 
rundt til alle kirker i pastoratet – nogle gange med 
meget musik og andre gange med enkelte indslag.

Der er altid plads til flere i koret – eneste forudsæt-
ning er at du er glad for at synge. Koret øver tirsdag 

KOM TIL BØRNEKOR I UBBY

Fra i år kommer tilmeldingerne til at ske digitalt via 
kirkernes fælles hjemmeside:
www.hvidebaekpastorat.dk
Frist for indskrivning til konfirmation 2020 senest 
20. august 2019.

DU KAN HØRE KORET VED FØLGENDE GUDSTJENESTER

1. september – Åben himmel
15. september – Hvidebækmessen
22. september – Høstgudstjeneste i Rørby
13. oktober – Løvfaldsgudstjeneste i Jorløse
3. november kl. 19.00 – Allehelgen i Ubby

I august starter børnekoret ved 
Ubby kirke igen. Koret er for alle 
mellem 7 og 10 år. Vi skal synge 
og lege, lære rytmer og synge 
flerstemmigt – og så skal vi også 
synge til gudstjenester en gang 
imellem.

Koret ledes af Berit Paludan, 
som også leder pastoratets 
voksenkor. Berit er uddannet 
sangpædagog med mange års 
undervisningserfaring. Hvis du 
vil vide mere, er du velkommen 
til at ringe til Berit på tlf. 5354 
5477 – og ellers kommer du bare 

aften kl. 19.00 – 21.00 i Ubby kirke. Vi synger både 
ting, vi har sunget mange gange og øver hver gang 
på nye ting til kommende medvirken ved gudstje-
nester. Vi synger både lettere klassisk og lettere 
rytmisk – mest på dansk. Halvvejs i korprøven hol-
der vi en velfortjent kaffepause, hvor vi ”vender 
verdenssituationen”.

til Ubby kirke sammen med mor 
eller far:

Onsdag den 22. august kl. 16.  
Alle korprøver er onsdag kl. 
16.00 – 17.30 i Ubby kirke. 
Deltagelse i koret er gratis.

Der bliver et informationsmøde for kommende 
konfirmander og deres forældre søndag den 1. 
september kl. 10 i sognegården i St. Fuglede i for-
bindelse med Åben Himmel-gudstjeneste.
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ELTON JOHN I KIRKEN

SKOVGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 30. JUNI KL. 14 
I LILLE FUGLEDE KIRKE

Denne dag kan Elton Johns musik nydes ved en 
ganske særlig koncertgudstjeneste i Lille Fuglede 
kirke ved sognepræst Tommy Toudahl Corfixen og 
pianist Kenneth Reiner. Eltons fantastiske musik 
og tekster vil med garanti skabe den særlige atmo-
sfære i kirken, som duoen er så kendt for. 

Elton Johns musik er magisk, og hans samarbejde 
med Berhard Taupin er legendarisk. Sange som 
Can you feel the love tonight fra Disneyfilmen Lø-
vernes konge, som Elton John har komponeret 
med den kendte sangskriver Tim Rice, eller It´s no 
Sacrifice, Candle in the wind, Sorry seems to be the 
hardest word, Daniel, og monsterhittet Your song, 
har alle glimt af det guddommelige, der spejler og 
fortæller os lige nøjagtig, hvor vi er. 

SØNDAG DEN 28. JULI KL. 14 I VÆRSLEVSKOVEN 

Efter en hyggelig gudstjeneste med festlig accor-
dionmusik v/ Dean Delgiusto og Stig Anders Lar-
sen, er der menighedsmøde for Rørby, Værslev og 
Ll. Fuglede sogne hvor menighedsrådet vil fortæl-
le om hvad der er sket i sognene det seneste år og 
gennemgå menighedsrådets økonomi.

Prædikant ved skovgudstjenesten er sognepræst 
Marianne Kistrup.

Juni

Juli
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SOGNEUDFLUGT TIL ORØ
TORSDAG DEN 15. AUGUST 
GÅR TUREN TIL ORØ.

Afgang fra Røde Kors i Ubby kl. 
10.30, og vi er fremme på Orø 
kro omkring kl. 12.

Prisen på 250 kr. inkluderer fro-
kostbord inkl. 1 øl, vand eller vin

Efter frokost får vi en guidet 
rundtur på øen, før vi tager fær-
gen tilbage til fastlandet. Turen 
tilbage til Ubby går forbi Brorfel-
de, og undervejs vil der blive ser-
veret kaffe og kage ved bussen.

Vi regner med at være tilbage 
omkring kl. 17. 

Tilmelding til Gunver på tlf. 25 79 
53 92 senest 5. august 2019

August
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ÅBEN HIMMEL-GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 11,30 
VED SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

Hvidebæk pastorat inviterer til en stor og festlig 
Åben Himmel-gudstjeneste ved sognegården i St. 
Fuglede.

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

I tilfælde af regn bliver gudstjenesten holdt inde i 
kirken.

September

Efter gudstjenesten spiser vi sammen – inde eller 
ude, alt efter vejret. Der vil være salat, brød og noget 
lækkert fra grillen. Medbring eventuelt en havestol 
eller et tæppe, hvis du vil sidde blødt og tørt.

Årets konfirmander og deres forældre møder kl. 10 til 
informationsmøde og endelig holdfordeling.
Vi glæder os til at se jer!
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DATO SØNDAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

JULI
07/07/19 3. s. e. trin    10.30 - kgh       9.00 - kgh 
14/07/19 4. s. e. trin 10.30 - pmi             9.00 - pmi
21/07/19 5. s. e. trin       9.00 - kgh 10.30 - kgh      
28/07/19 6.s.e. trin 14.00 - maki               

AUGUST
04/08/19 7. s. e. trin             10.30 - maki 9.00 - maki
11/08/19 8. s. e. trin    9.00 - maki    10.30 - maki    
18/08/19 9. s. e. trin 9.00 - pmi    10.30 - maki    9.00 - maki 10.30 - pmi
25/08/19 10. s. e. trin 10.30 - kgh 10.30 - pmi       9.00 - pmi 9.00 - kgh

SEPTEMBER
01/09/19 11. s. e. trin Åben himmel gudstjeneste i Sognegården kl. 11.30
08/09/19 12. s. e. trin 10.30 - maki 9.00 - maki    10.30 - pmi 9.00 - pmi   
15/09/19 13. s. e. trin Hvidebæk messen kl. 10.30 Hvidebæk messen kl. 10.30
22/09/19 14. s. e. trin Fælles høst gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 10.30
29/09/19 15. s. e. trin    10.30 - kgh 9.00 - maki    10.30 - maki 9.00 - kgh

OKTOBER
06/10/19 16. s. e. trin 9.00 - pmi    10.30 - pmi    9.00 - kgh 10.30 - kgh
13/10/19 17. s. e. trin    9.00 - pmi       19.00 - kgh 10.30 - pmi

20/10/19 18. s. e. trin 10.30 - pmi       10.30- maki 9.00 - pmi 9.00 - maki
27/10/19 19. s. e. trin 9.00 - kgh 9.00 - pmi 10.30 - kgh       10.30 - pmi

31/10/19 Torsdag                17.00 - maki

NOVEMBER
03/11/19 Alle Helgen 17.00 - kgh          19.00 - kgh 19.00 - maki

GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag  den 9. juli kl. 14.00 ved Peter Michaelsen
Tirsdag  den 13. august kl. 14.00 ved Marianne Kistrup
Tirsdag  den 10. september kl. 14.00 ved Peter Michaelsen
Tirsdag den 8. oktober kl. 14.00 ved Kim Gilling Hansen

Skovgudstjeneste
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maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup
pmi: Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen
kgh: Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen
tc Tommy Corfixen

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

9

Løvfaldsgudstjeneste

Brunch og jazzgudstjeneste

Spaghettigudstjeneste
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ONSDAG DEN 4. SEPTEMBER 
KL. 19 I UBBY KIRKE

Kom og hør hvordan det lyder, når over 60 san-
gere sætter en glad og groovy gospelkoncert an. 

Det sker, når Vestsjællands nyeste gospelkor in-
viterer der til koncert i Ubby Kirke. Her kan man 
komme og høre og mærke den varme og glæde, 
som gospel giver.

TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 
KL. 14,30 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

De kendte og folkekære musikere Lasse og 
 Mathilde synger og spiller både velkendte og nye 
sange.

GOSPELKONCERT MED KALUND-
BORG GOSPEL CHOIR

Kalundborg Gospel Choir er et festligt gospelkor, 
som hver mandag trækker sangere til fra hele 
området for at opleve en aften fyldt med gospel, 
varme og fællesskab.

Koret har eksisteret i 4 år og er åben for alle, der 
har lyst til at lære, synge og optræde med gospel. 

SOGNEEFTERMIDDAG
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SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER 
KL. 10,30 I HVIDEBÆKHALLEN

Igen i år er alle foreninger og 
erhvervsdrivende fra den gamle 
Hvidebæk kommune indbudt til 
messe i Hvidebækhallen, og her 
vil du selvfølgelig også kunne 
finde egnens kirker – repræsen-
teret ved en stand for Hvidebæk 
pastorat.

TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 
KL. 14 - 16 I UBBY KIRKE

Kom og syng med på alle dine 
yndlingshøjskolesange.

Organist Vibeke Bjergaard sam-
ler en buket af populære sange 
fra vores fælles højskolesang-
skat og præsenterer også nogle 
af de mindre kendte melodier, 
som meget vel kan gå hen og 

LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 
KL. 17 I RØRBY KIRKE

Koret indleder koncerten med 
tysk renæssancemusik af Lud-
wig Daser og Thomas Schatten-
berg, og efter en afstikker om-
kring spansk renæssancemusik 
af Alonso Lobo og Cristobal de 
Morales afsluttes koncerten 
med tysk højbarok af Johann 
Theile og Johann Sebastian 
Bach. Koncerten varer cirka en 
time. Ole Vedel Villumsen (cem-

HVIDEBÆKMESSE

SYNG MED

KONCERT MED AARHUS BAROKKOR

blive vores nye yndlingssange. 
Undervejs bliver der tid til en tår 
kaffe og en snak.

Kirkesanger Elizabeth Wilstrup 
medvirker. 

Vel mødt til et par hyggelige ti-
mer i sangglædens tegn.

Messen bliver indledt med en 
gudstjeneste i hallen. Pastora-
tets kor medvirker. Efter guds-
tjenesten vil der blive rig lej-
lighed til at få en kop kaffe og 
et stykke kage og snakke med 
præsterne og repræsentanter 
for menighedsrådene.

balo) og Friedrike Winckler (cel-
lo) akkompagnerer dele af pro-

grammet og dirigent er Michael 
Hvas Thomsen.
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HØSTGUDSTJENESTE

LØVFALDSTUR – UD I DET BLÅ

SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 10,30 I RØRBY 

v/ Peter Michaelsen, Kim Gilling Hansen og Marianne 
Kistrup.

Som tak for årets høst og sommer inviterer Hvidebæk 
pastorat til en stor fælles høstgudstjeneste og høst-
fest, som afholdes i Rørby kirke. Pastoratets kor med-
virker, og ligesom for 2 år siden medvirker de to unge 
folkemusikere Anna Aagaard og Frey Klarskov.

Efter gudstjenesten samles vi til fællesspisning i præ-
stegårdshaven i Rørby, hvor vi spiser medbragte ret-
ter til buffetten.

TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER FRA KL. 13

Sognenes årlige sommerudflugt 
til en hemmelig destination. Turen 
er arrangeret af Rørby-Værslev-Lil-
le Fuglede menighedsråd. Der ser-
veres kaffe, te og kage undervejs.

Bussen afgår fra Rørby kirkes par-
keringsplads kl. 13, og fra Værslev 
kirke kl. 13,15.

Tilmelding til Kathrine Møller på 
tlf. 59504120 senest den 12. sep-
tember.
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SOGNEEFTERMIDDAG

LØVFALDSGUDSTJENESTE

Oktober

TORSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 14,30

Foredrag ved sognepræst Poul Joachim Stender, Kir-
ke Saaby-Kisserup.

Spørger man de unge om der er liv i universet, nikker 
de bekræftende. Spørger man om der er et liv efter 
de 55 år, er de i tvivl. Og måske er det den ældre gene-
rations egen skyld. Vi er blevet alt for fikseret på det 
lange liv. I stedet skulle vi hellere rette opmærksom-
heden på Gud, sex og mad. Tiden er inde til efter de 55 
år at sanse med krop og sjæl, hvad der er væsentligt 
og uvæsentligt i livet. 

SØNDAG DEN 13. OKTOBER 
KL. 19 I JORLØSE KIRKE V/KIM 
GILLING HANSEN 

Traditionen tro fejrer vi høsten 
med en aftengudstjeneste i Jor-
løse.

Efter gudstjenesten går vi over i 
forsamlingshuset, hvor vi synger 
høst- og efterårssange, og hvor 
Jorløse menighedsråd byder på 
kaffe og kage.

Pastoratets kor medvirker ved løv-
faldsgudstjenesten.
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FOREDRAG

JAZZ- OG BRUNCHGUDSTJENESTE 

LØRDAG DEN 23. OKTOBER KL. 19 I SOGNEGÅR-
DEN I ST. FUGLEDE

Foredrag med sognepræst og forfatter Kåre Eg-
holm Pedersen
“Tro på Gud – om kristendom i en sekulær verden.”

Bibelen vidner om, at mennesker altid har kæmpet 
med tro på Gud. Vor tids sekularisering og indivi-
dualisering har ikke gjort det nemmere. Nogle vil 
endda mene, at det i dag er blevet lettere ikke at 
tro frem for at tro på Gud. Sådan har det ikke altid 
været, og netop denne ændring i vores måde at 
tænke på, er emnet i dette foredrag. Hvad er der 
sket, siden ikke-troen nu synes at være mest accep-
teret? Hvilke ændringer på det samfundsmæssige 
plan og i vores måde at tænke på har medvirket 
til, at troende nu har et forklaringsproblem, mens 
mennesker uden tro tilsyneladende ikke har det? 
Undervejs tegnes konturerne af en anderledes 
forståelse af, hvad det sekulære også kan betyde. 
En forståelse, som måske kan forny grundlaget for 
samtalen mellem troende og skeptikere. 

V/ KIM GILLING HANSEN
SØNDAG DEN 27. OKTOBER KL. 10,30 I ST. FUG-
LEDE KIRKE

Vi starter med en anderledes gudstjeneste, som 
er præget af skøn jazzmusik. Efter gudstjenesten 
fortsætter vi i sognegården, hvor vi spiser brunch 
sammen.

Medvirkende: 
Birgitte Soojin - vokal
Per Møllehøj - guitar
Ida Hvid - bas
Jacob Roved - trommer
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HVIDEBÆKAFTEN

KONCERT  
– RUED LANGGAARD VERSUS CARL NIELSEN
TORSDAG DEN 31. OKTOBER 
KL. 19 I LILLE FUGLEDE KIRKE

I denne koncert med musik for 
soloklaver konfronteres Carl Niel-
sen og Rued Langgaard i en dyst 
på toner.

De to danske komponister er på 
mange måder hinandens mod-
sætninger. Nielsen (1865-1931) 
voksede op med en stor søsken-
deflok under fattige kår på lan-
det, men fightede sig til uddan-
nelse og berømmelse. Langgaard 
(1893-1952) kom fra et beskyttet 
borgerhjem som eneste søn af to 
musikerforældre. 

Rued Langgaard var en enspæn-
der i dansk musikliv, og efter op-
væksten som vidunderbarn med 
debut som orgelsolist som 11-årig 
og komponistdebut som 13-årig, 
fik han som helt ung opført meget 
af sin musik i de største koncert-
sale i både Tyskland og Danmark. 

Men i de sidste 30 år af sit liv følte 
Langgaard sig mere og mere iso-

TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 
I UBBY FORSAMLINGSHUS.

Foredrag med Anja Steensig, 
som fortæller om sin erfaring 
med depression og troen på 
Guds kærlighed.

Anja Steensig fortæller bl.a.:
”Jeg fandt kærligheden. Den 
kærlighed der er ubetinget, der 

leret - tiden arbejdede imod hans 
overvejende romantiske og til ti-
der åndeligt prægede musik. Da 
Carl Nielsen (1865-1931) i samme 
periode fik status af dansk na-
tionalkomponist kom Langgaard 
efterhånden til at se Carl Nielsen 
og hans musik som en fjende, og 
i 1948 skrev han sågar korværket 
Carl Nielsen, vor store Komponist, 
der er en ondsindet, sarkastisk 
kommentar til Nielsen. Men selv 
om Langgaard opfattede ham 
som en trussel, gav Nielsen liv-
givende impulser til Langgaards 
musik, især omkring 1920, hvor 
operaen Antikrist blev til. 

Carl Nielsen derimod lader ikke 
til at have kendt den yngre Rued 
Langgaards musik, men i vinteren 
1907 underviste Carl Nielsen det 
dengang 13-årige vidunderbarn 
i musikteori. Det fik dog en brat 
ende, da Carl Nielsen ikke ville 

være “kontrapunktindpisker”. 
Det var Rueds far, Siegfried Lang-
gaard, der tog sig af den egentlige 
kompositionsundervisning.

På programmet til koncerten er 
bl.a. Nielsens “Chaconne” og 
“Folketone”, samt Langgaards 
“Blomstervignetter” og “Flam-
mekamrene”.

 Berit Johansen Tange er uddan-
net på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium af Anne Øland, 
og debuterede fra kammermusik-
klassen i 2000. Har siden 2002 væ-
ret ansat som akkompagnatør og 
repetitør samme sted. 

Redaktør og koncertvært i DR P2 
samt kunstnerisk leder af Rued 
Langgaard Festival Esben Tange, 
der er en kendt stemme fra DR’s 
P2, vil fortælle undervejs. 

heler alt og udholder alt. En kær-
lighed der ændrede mit liv. Jeg 
opdagede, at jeg i dén kunne 
finde trøst, hver gang mørket vi-
ste sig. Jeg opdagede, at når jeg 
sørgede for at holde døren åben 
for den, kunne jeg møde både 
mig selv og mine medmenne-

sker med en ubetinget omsorg 
og kærlighed. Dette er et fore-
drag om min rejse fra mørket til 
lyset og om den kærlighedsgave 
vi alle sammen har adgang til”.



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

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

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 

Deadline for næste kirkeblad: 24. september 2019


