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VINTERENS SALME
1.  Som vintergrene 

i afmagt rækker 
mod dagens rum, 
ber vi om glæde 
og lys fra Guds  
Evangelium.

 
2.  Som grene kroget 

dybt i vort eget 
i faldets kår 
ber vi om frihed: 
at Guds forløsning 
vort hjerte når.

3.  Vort vintræ ser vi 
bag frost og øde 
i vintrens egn 
med nådens sommer, 
med evigt liv under 
korsets tegn.

4.  Kun Kristus løser 
fra død til liv med 
sit almagtsord, 
så tro og lovsang 
i hårde hjerter 
af dåben gror.

5.  Som brød og vin han 
sig selv os rækker 
hver nadverstund 
og gir os glæde 
fra Himmeriget 
som livets grund.

6.  Som vintræsgrene 
til Kristus bundet, 
af Kristus brugt 
skal vi i hverdagens 
nærkamp bære 
Guds nådes frugt.

Salmen er skrevet af sognepræst Peter Michael-
sens far, Jørgen Michaelsen, som nu er pastor 
emeritus og bor i Ask i Østjylland. Han fortæller 
selv om salmen: “I (salmen) bruges det billede 
om os, at vi er grene. Først grene på et vintertræ, 
selv nøgne og afmægtige, men dertil også – med 
Luthers ord – indkroget i os selv. Forhærdede og 
uden håb. Men også med håb, for i dåben blev vi 

grene på vintræet, den korsfæstede og opstandne 
Herre Jesus Kristus. Han løser os med sit ord til tro 
og gode gerninger.”

Hør melodien på 
www.salmebogenonline.dk 
Salmen er nummer 412

FASTE AKTIVITETER:
TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE KIRKE
TAIZÉ-AFTENER KL. 19
25. NOVEMBER, 27. JANUAR OG 24. FEBRUAR

Taizé-aftenerne foregår i Jorløse Kirke den sidste 
mandag i hver måned. Fremover vil de begynde kl. 
19.00, og de varer et par timer.

Taizé-aftenerne er et tilbud til alle, der ønsker at 
bruge kristendommens visdom og åndelige vej-
ledning i det daglige liv. – Et bud på hvad vi helt 
konkret kan bruge kristendommen til i vores dag-
ligdags bekymringer og udfordringer. Vi begynder 
med et kort oplæg fra præsten og terapeuten, 
med efterfølgende samtale og refleksion.

Aftenen afsluttes med en kort andagt, hvor vi kan 
bede og tænde lys, og hvor vi synger en af de enkle 
sange fra Taizé.

Aftenerne ledes af sogne-
præst Kim Gilling Hansen 
og terapeut Pia Riddertoft. 
Der er ingen Taizé-aften i 
december måned.

Jørgen Michaelsen 1973



MEDITATION I UBBY KIRKE

VOKSENKORET

BØRNEKORET 

KL. 17.00 DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED  
(INGEN MEDITATIONSAFTEN I FEBRUAR)

Meditation har altid været en del af den gamle krist-
ne kontemplative tradition. Ordet “meditation” be-
tyder at “tænke over” og at “betragte sit liv i relation 
til Gud”. Det er en øvelse i at give slip på alt det, vi 
er fyldt af i det daglige – tankerne, indtrykkene og 
anspændtheden og derved være til stede i livet, nær-

Hvidebæk pastorats kirkekor øver hver tirsdag af-
ten i Ubby Kirke fra kl. 19 – 21 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 8. december kl. 14.00.

Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte 

Sangglade piger og seje drenge er velkomne i 
 kirkens børnekor.

I september har 4 sprælske piger sunget lystigt ons-
dag eftermiddag i Ubby Kirke. Vi øver på forskellige 
sjove og også lidt alvorlige sange. Vi prøver at læse 
og følge noderne, og vi øver os i at lære sangene 
udenad. Midt i det hele holder vi en hyggelig pause 
med kage og saftevand, og somme tider slutter vi 
korprøven af med at synge for de forældre, der er 
kommet for at hente os.

Men vi vil altså rigtig gerne være flere til kor – for kor 
er altså sjovest, når vi er mange. (Pssst: det er gratis!)
Så kom og besøg os en onsdag eftermiddag kl. 16.00 
- 17.30 i Ubby Kirke.

Vil du (eller din mor og far) vide mere, må I gerne 
ringe til Berit: 5354 5477

værende i nuet gennem ro og stilhed.

Meditationsaftenerne varer ca. en time. Du behøv-
er ikke at tilmelde dig, men tag eventuelt et tæppe 
med, så du ikke bliver kold under meditationen.

Berit Paludan på tlf. 5354 
5477. Der er ingen krav 
til nodekendskab eller 
stemmekvalitet – eneste 
krav er, at du kan lide at 
synge.
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DU KAN HØRE VOKSENKORET  
VED FØLGENDE GUDSTJENESTER
3.  november kl. 19.00  

– Alle Helgen i Ubby Kirke
8.  december kl. 14.00  

– Julekoncert i Ubby Kirke
15.  december kl. 9.30  

– Gudstjeneste i Store Fuglede Kirke
15.  december kl. 11.00  

– Gudstjeneste i Værslev Kirke
17.  december kl. 16.00  

– Gudstjeneste på “Enggården” i Ubby

DU KAN HØRE BØRNEKORET
15.  december kl. 14.00  

ved familiegudstjenesten i Jorløse Kirke
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–  HVAD GØR VI MED  
“9-GUDSTJENESTEN”?

Forsøg med ændrede tider for de faste gudstjene-
ster i pastoratet.

Der har i mange år været snak om, hvornår på 
 dag en gudstjenesterne burde ligge. De fleste sted-
er på landet, hvor man har mere end én kirke pr. 
præst, har man haft gudstjeneste både kl. 9 og kl. 
10.30 ligesom her på egnen.

Men “9 – gudstjenesten” har så godt som altid 
været langt mindre besøgt, ligesom de fleste også 
ønsker at få døbt deres barn ved den senere guds-
tjeneste. Den mest almindelige forklaring er selvføl-
gelig, at det er alt for tidligt på en søndag, hvor man 
gerne vil sove lidt længere. Og der er rundt om i lan-
det gjort flere forsøg med nye tidspunkter. Vi har 
blot kunnet konstatere, at det ikke er helt nemt at 
forandre tingene, for der er medarbejdere og flere 
andre, der bliver berørt af selv små ændringer. Men 
vi har nu spurgt menighedsrådene, om vi skulle prø-
ve med en mindre ændring. Og ved et fællesmøde 
i starten af september blev det besluttet at rykke 
gudstjenesterne en halv time i en forsøgsperiode.

Hvad vil denne halve time mon så bevirke?!
•  På en halv time kan man jo: nå et bad, spise sin 

morgenmad, trykke på vækkeurets “snooze” 
knap mindst et par gange, løbe en tur, lufte 
hunden og selvfølgelig forberede sig til guds-
tjenesten ved at tømme hovedet for ugens 
larm, for at møde op på måske det eneste sted 
i vores samfund, hvor sindet kan få en pause 
og blive mødt af Ordet.

Så sig ikke, at vi ikke har givet dig meget med den 
halve time – nu er der masser af tid til det hele! – 
Og hvis du stadig synes, at kl. 9.30 er tidligt – så har 
vi jo løsningen til alle B-mennesker, nu i en ny og 
forbedret udgave:  kl. “11-gudstjenesten”.

Vel mødt! – I din kirke!
Sognepræst Kim Gilling Hansen

NYT FRA KIRKERNE I HVIDEBÆK PASTORAT:
I november – februar vil gudstjenesterne som et forsøg 
ligge kl. 9.30 og 11 om søndagen



5

GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
Hvordan skal gudstjenesten se ud i fremtiden? Det 
vil biskopperne gerne have en bred debat om i lø-
bet af det næste års tid. En række biskoppelige fag-
udvalg har barslet med digre rapporter, som også 
foreligger i mere overkommelige “pixi-udgaver”. 
Rapporterne kan læses på folkekirken.dk. Det er 
meningen, at disse rapporter skal indgå i en bred 
debat om det, der foregår i kirken om søndagen. 
Der er fra officielt hold planlagt afholdelse af kon-
ferencer om folkekirkens liturgi, dvs. forløbet i den 
religiøse ceremoni, som folkekirkens gudstjeneste 
er. Der er desuden oprettet en officiel mailboks: fol-
kekirkensliturgi@km.dk, hvortil enkeltpersoner el-
ler grupper kan indsende kommentarer og forslag. 

Som oplæg til en bred diskussion af gudstjeneste, 
dåb og nadver har Grundtvigsk Forum i samar-
bejde med Landsforeningen af Menighedsråd og 
med støtte fra biskopperne lavet et sæt samtale-
kort med 31 spørgsmål om gudstjeneste, dåb og 
nadver og om, hvem der skal bestemme, hvis/når 
noget skal forandres eller fastholdes, som det er. 
Kortene er trykt i Menighedsrådenes Blad 07/2019, 
men kan også findes og printes fra Landsforenin-
gen af Menighedsråds hjemmeside.

Ingrid Ank, Grundtvigsk Forum, skriver i Menig-
hedsrådenes Blad: “Gudstjenesten er i forandring 

TORSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 17 
I UBBY KIRKE V/MARIANNE KISTRUP

Kom og vær med til en kort gudstjeneste i børne-
højde med en lige så børnevenlig menu, hvor for-
ældre og børn kan sætte sig til bords uden stress 
og jag. En dejlig mulighed for at slappe af sammen 
med sine børn og Gud og mærke roen i kirkerum-
met. 

Maden er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Oktober

– det har den faktisk altid været. I de senere år har 
der imidlertid været en kraftig vækst i fx produk-
tionen af nye salmer eller af bønner til gudstjene-
stebrug. Samtidig er debatten også blevet inten-
siveret – fx om gudstjenestens ord er forståelige 
for nutidsmennesker og om, hvad der sker med 
betydningen, når vi ændrer på ordene.”

Hun fortsætter: “Som menighed og menigheds-
råd står man med et dobbelt ansvar i forhold til 
traditionen, nemlig både at give den videre og 
at genfortolke den. At folkekirken er evangelisk-
luthersk, kan fx både betyde, at vi er bundet til den 
lutherske tradition, og det kan også betyde, at der 
i det lutherske lige præcis ligger det at forholde sig 
kritisk til traditionen. Som luthersk kan man derfor 
godt sætte spørgsmålstegn ved det lutherske.” 

På menighedsrådsmøder og menighedsmøder i de 
kommende måneder kan samtalekortene forhå-
bentlig sætte gang i en debat om, hvordan fremti-
dens gudstjeneste skal se ud. 

Mvh. 
Sognepræst Peter Michaelsen

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
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KONCERT –  RUED LANGGAARD  
VERSUS CARL NIELSEN

TORSDAG DEN 31. OKTOBER 
KL. 19 I LILLE FUGLEDE KIRKE

De to danske komponister er på 
mange måder hinandens mod-
sætninger. Carl Nielsen (1865-
1931) voksede op med en stor 
søskendeflok under fattige kår 
på landet, men kæmpede sig 
til uddannelse og berømmelse. 
 Langgaard (1893-1952) kom fra et 
beskyttet borgerhjem som ene-
ste søn af to musikerforældre.

Langgaard var en enspænder i 
dansk musikliv, og efter opvæk-
sten som vidunderbarn fik han 
som helt ung opført meget af sin 
musik i de største koncertsale i 
Tyskland og Danmark.

De sidste 30 år af sit liv følte han 
sig i stigende grad isoleret. Ti-
den arbejdede imod hans over-
vejende romantiske og til tider 
åndeligt prægede musik. Da Carl 
Nielsen  i samme periode fik sta-
tus af dansk nationalkomponist, 
kom Langgaard efterhånden til 
at se Carl Nielsen og hans musik 
som en fjende. I 1948 skrev han 
sågar korværket Carl Nielsen – 
vor store komponist, som er en 
sarkastisk kommentar til Nielsen.

På trods af, at Langgaard op-
fattede Nielsen som en trussel, 
gav Nielsen alligevel livgivende 
impulser til Langgaards musik, 
især omkring 1920, hvor operaen 
Antikrist blev til.

Carl Nielsen lader ikke til at have 
kendt den yngre Rued Langga-
ards musik, på trods af at han i 
1907 underviste den dengang 
13-årige Langgaard i musikteori. 
Undervisningen fik en brat ende, 
da Carl Nielsen ikke ville være 
“kontrapunktindpisker”, og det 
var Langgaards far, der tog sig af 
den egentlige kompositionsun-
dervisning.

På programmet til koncerten er 
bl.a. Nielsens Chaconne og Folke-
tone, samt Langgaards Blomster-
vignetter og Flammekamrene.

Rued Langgaard

Carl Nielsen

Klaverkoncert med Berit 
 Johansen Tange. Uddannet 
på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, og debute-
ret fra kammermusikklassen 
i 2000. Har siden 2002 været 
ansat som akkompagnatør 
og repetitør samme sted.

Redaktør og koncertvært i 
DR P2 samt kunstnerisk le-
der af Rued Langgaard Festi-
val, Esben Tange, vil fortælle 
undervejs.

Berit Johansen Tange

Esben Tange



77

November

ALLEHELGEN I HVIDEBÆK PASTORAT

MUSIK OG OPLÆSNING

SØNDAG DEN 3. NOVEMBER
KL. 17 I RØRBY KIRKE V/ PETER MICHAELSEN
KL. 19 I JORLØSE KIRKE V/ PETER MICHAELSEN
KL. 19 I UBBY KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

Allehelgen er en søndag til minde om de døde, 
både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, 
som har båret den kristne tro videre gennem ge-
nerationer. 

Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem 
bønner og salmer plads til at mindes og sørge over 

TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER I UBBY KIRKE KL. 17

Ord og toner i skumringen

Smukke, poetiske oplæsninger fra blandt andet 
Salmernes Bog, krydret med sang og stemnings-
fuld improvisation på klaveret.

dem, vi har mistet. I vores kirker bli-
ver navnene på dem, som i årets løb 
er døde, læst op, og man kan også 
tænde et lys i kirken.

I Ubby Kirke medvirker pastoratets 
voksenkor.

Vi lader roen sænke sig og lukker glæden og lyset 
ind i den mørke efterårsskumring.

Kirkesanger Embla Hansen læser op og synger. Or-
ganist Vibeke Bjergaard sidder ved klaveret.
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TORSDAG DEN 7. NOVEMBER  
KL. 19 I UBBY FORSAMLINGSHUS

Anja Steensig levede et travlt liv som kendt tv-vært 
og mor til tre. Men en dyb depression nedbrød hen-
des forsvarsværker og åbnede hende for en erfa-
ring af Guds kærlighed.

Anja Steensig fortæller bl.a.:
“Jeg fandt kærligheden. Den kærlighed, der er 
ubetinget, der heler alt og udholder alt. En kær-
lighed, der ændrede mit liv. Jeg opdagede, at jeg i 
dén kunne finde trøst, hver gang mørket viste sig. 
Jeg opdagede, at når jeg sørgede for at holde dø-
ren åben for den, kunne jeg møde både mig selv og 
mine medmennesker med en ubetinget omsorg 
og kærlighed. Dette er et foredrag om min rejse 
fra mørket til lyset og om den kærlighedsgave, vi 
alle sammen har adgang til”.

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER  
KL. 18 I “GAVLEN” VED VÆRSLEV KIRKE

Oplysning om film og mad fås ved henvendel-
se til Steen Poulsen tlf. 2460 3303 eller Torben 
Jørgensen  tlf. 2498 7060.

Tilmelding senest den 5. november.

TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 
KL. 14.30

Peter Hermann, som er tidligere formand for Ka-
lundborg Turistforening, underholder med spæn-
dende historier fra det gamle Kalundborg.

HVIDEBÆKAFTEN  
– FOREDRAG MED ANJA STEENSIG

FILMAFTEN I VÆRSLEV

SOGNEEFTERMIDDAG  
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

Gratis adgang. Der kan købes kaffe i forsamlings-
huset.
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ONSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 19  

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 
KL. 14 I UBBY KIRKE

Sognepræst Marianne Kistrup underholder med 
banko – naturligvis med præmier til de heldige vin-

 
I RØRBY PRÆSTEGÅRD

Nu går vi ind i adventstiden, og 
gennem alle tider har kunst-
nere beskæftiget sig med det 
eviggyldige emne om Jesu fød-
sel.

SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10.30

Årets minikonfirmander medvirker ved gudstjenesten, og bagefter fortsætter vi 
i sognegården og julehygger med godter og æbleskiver.

Alle er velkomne.

SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL 15

Familier, børn, unge og gamle inviteres til en fest-
lig julegudstjeneste med deltagelse af de kom-
mende konfirmander, som traditionen tro vil være 

JULEHYGGE MED BANKO OG MUSIK

OPTAKT TIL ADVENT OG JUL 
– FOREDRAG AF BIRGITTE BECH

FAMILIEGUDSTJENESTE
I ST. FUGLEDE KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

FAMILIEGUDSTJENESTE
I UBBY KIRKE V/ KIM GILLING HANSEN

dere! En af kirkens organister og sangere sørger 
for at vi også får en lille forsmag på julens sange.

Vi har besøg af ekspert i kirkekunst, Birgitte 
Bech, som vil vise os eksempler på, hvordan 
man gennem tiden har fortolket emnet gennem 
billedkunst.

December

med til at gøre julens fortælling levende! Bagefter 
går vi i procession ned til juletræstænding på tor-
vet i Ubby kl. 16.00.
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DATO SØNDAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

OKTOBER
31/10/19 Torsdag                17.00 - maki

NOVEMBER
03/11/19 Alle Helgens dag 17.00 - pmi          19.00 - pmi 19.00 - maki
10/11/19 21. s. e. trin    9.30 - kgh 9.30 - maki 11.00 - maki    11.00 - kgh
17/11/19 22. s. e. trin 11.00 - kgh 9.30 - pmi 11.00 - pmi    9.30 - kgh 
24/11/19 s. s. i kirkeåret 9.30 - pmi 11.00 - kgh       11.00 - pmi 9.30 - kgh

DECEMBER
01/12/19 1. s. i advent       10.30 - maki       15.00 - kgh

08/12/19 2. s. i advent 11.00 - kgh 9.30 - kgh    14.00 - maki    

15/12/19 3. s. i advent    11.00 - pmi 9.30 - pmi    14.00 - kgh 

22/12/19 4. s. i advent 16.00 - maki          11.00 - pmi 9.30 - pmi

24/12/19 Juleaften 13.45 - pmi 15.00 - pmi 16.30 - maki 14.00 - maki 15.15 - maki 16.15 - kgh
25/12/19 Juledag 9.30 - maki             11.00 - maki
26/12/19 2. juledag    11.00 - kgh       9.30 - kgh 
29/12/19 Julesøndag 9.30 - pmi    11.00 - pmi       

JANUAR
01/01/20 Nytårsdag          14.00 - pmi    16.00 - pmi
05/01/20 Hellig 3 konger 11.00 - pmi 9.30 - maki 9.30 - pmi    11.00 - maki  
12/01/20 1. s. e. H. 3 k.    11.00 - pmi 11.00 - kgh    9.30 - kgh 9.30 - pmi
19/01/20 2. s. e. H. 3 k. 9.30 - kgh 9.30 - pmi       11.00 - pmi 11.00 - kgh
26/01/20 3. s. e. H. 3 k. 11.00 - maki    9.30 - maki 11.00 - kgh    9.30 - kgh

FEBRUAR
02/02/20 Sidste. s. e. H. 3 k. 9.30 - maki 11.00 - kgh       9.30 - kgh 11.00 - maki

09/02/20 Septuagesima 11.00 - pmi    9.30 - maki 11.00 - maki    9.30 - pmi
16/02/20 Seksagesima 9.30 - kgh 9.30 - pmi 11.00 - pmi    11.00 - kgh 
23/02/20 Fastelavn    13.00 - pmi       11.00 - pmi 11.00 - kgh

MARTS
01/03/20 1. s. i fasten 11.00 - pmi    11.00 - kgh    9.30 - kgh 9.30 - pmi

Spaghettigudstjeneste

familiegudstjeneste og juletræ familiegudstjeneste og juletræ

familiegudstjeneste

familiegudstjeneste og juletræ

kyndelmisse

familiegudstjeneste familiegudstjeneste familiegudstjeneste

GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag den 12. november kl. 14.00 pmi
Tirsdag den 17. december kl. 16.00 maki
Tirsdag den 14. januar  kl. 14.00 kgh
Tirsdag den 11. februar  kl. 14.00 maki

de 9 læsninger



DATO SØNDAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

OKTOBER
31/10/19 Torsdag                17.00 - maki

NOVEMBER
03/11/19 Alle Helgens dag 17.00 - pmi          19.00 - pmi 19.00 - maki
10/11/19 21. s. e. trin    9.30 - kgh 9.30 - maki 11.00 - maki    11.00 - kgh
17/11/19 22. s. e. trin 11.00 - kgh 9.30 - pmi 11.00 - pmi    9.30 - kgh 
24/11/19 s. s. i kirkeåret 9.30 - pmi 11.00 - kgh       11.00 - pmi 9.30 - kgh

DECEMBER
01/12/19 1. s. i advent       10.30 - maki       15.00 - kgh

08/12/19 2. s. i advent 11.00 - kgh 9.30 - kgh    14.00 - maki    

15/12/19 3. s. i advent    11.00 - pmi 9.30 - pmi    14.00 - kgh 

22/12/19 4. s. i advent 16.00 - maki          11.00 - pmi 9.30 - pmi

24/12/19 Juleaften 13.45 - pmi 15.00 - pmi 16.30 - maki 14.00 - maki 15.15 - maki 16.15 - kgh
25/12/19 Juledag 9.30 - maki             11.00 - maki
26/12/19 2. juledag    11.00 - kgh       9.30 - kgh 
29/12/19 Julesøndag 9.30 - pmi    11.00 - pmi       

JANUAR
01/01/20 Nytårsdag          14.00 - pmi    16.00 - pmi
05/01/20 Hellig 3 konger 11.00 - pmi 9.30 - maki 9.30 - pmi    11.00 - maki  
12/01/20 1. s. e. H. 3 k.    11.00 - pmi 11.00 - kgh    9.30 - kgh 9.30 - pmi
19/01/20 2. s. e. H. 3 k. 9.30 - kgh 9.30 - pmi       11.00 - pmi 11.00 - kgh
26/01/20 3. s. e. H. 3 k. 11.00 - maki    9.30 - maki 11.00 - kgh    9.30 - kgh

FEBRUAR
02/02/20 Sidste. s. e. H. 3 k. 9.30 - maki 11.00 - kgh       9.30 - kgh 11.00 - maki

09/02/20 Septuagesima 11.00 - pmi    9.30 - maki 11.00 - maki    9.30 - pmi
16/02/20 Seksagesima 9.30 - kgh 9.30 - pmi 11.00 - pmi    11.00 - kgh 
23/02/20 Fastelavn    13.00 - pmi       11.00 - pmi 11.00 - kgh

MARTS
01/03/20 1. s. i fasten 11.00 - pmi    11.00 - kgh    9.30 - kgh 9.30 - pmi

Spaghettigudstjeneste

familiegudstjeneste og juletræ familiegudstjeneste og juletræ

familiegudstjeneste

familiegudstjeneste og juletræ

kyndelmisse

familiegudstjeneste familiegudstjeneste familiegudstjeneste

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.
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JULEKONCERT MED TOLSTRUPKORET

PASTORATETS STORE JULEKONCERT

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 
KL. 19.30 I ST. FUGLEDE KIRKE

Tolstrupkoret kommer igen til St. Fuglede og syng-
er julen ind med nye og gamle danske julesange og 
– salmer samt engelske christmas carols. Efter kon-
certen er der kaffe og æbleskiver i sognegården.

SØNDAG DEN 8. DECEMBER 
KL. 14 I UBBY KIRKE

Pastoratet inviterer til den årlige julekoncert med 
deltagelse af Hvidebæk Pastorats kirkekor og Ny-
købing Sjællands Stadsorkester under ledelse af 
solotrompetist Ole Andersen.

Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver.

ONSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 14

Vær med til en hyggelig eftermiddag, når vi synger julen ind sammen 
med trioen bestående af Bente Stavnskær, Birthe Vibeke Andersen og 
Karen Margrethe Gammelby. 

Julegudstjeneste med de musikalske nisser Tip og 
Top, som sammen med sognepræst Marianne Ki-
strup vil skabe en dejlig børnegudstjeneste for de 
mindste.

JULEHYGGE
I RØRBY PRÆSTEGÅRD

FAMILIEGUDSTJENESTE 
I LILLE FUGLEDE KIRKE

Efter gudstjenesten er der godteposer til børnene 
og kaffe, te, sodavand og kage til alle.

Gratis adgang.

SØNDAG DEN 8. DECEMBER 
KL. 14 V/MARIANNE KISTRUP
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DE 9 LÆSNINGER

TORSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 14.30

Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffebord og 
bankospil med Marianne Kistrup. Der er naturlig-
vis præmie til de heldige vindere. Medbring en lille 
gave til ca. 20 kr. til vores lille gaveleg! 

SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 14.00

Ved denne festlige julegudstjeneste med efterføl-
gende juletræ medvirker Hvidebæk Pastorats Bør-
nekor under ledelse af Berit Paludan.

SØNDAG DEN 22. DECEMBER KL. 16 
I RØRBY KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

De 9 læsninger er en engelsk inspireret tradition. 
Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra 
Biblen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fød-
sel.   

Julia Reher-Langberg, Camilla Pladsmand Hansen 
og pastoratets egen kirkesanger Embla Johanne 
Hansen vil denne søndag i advent komme og fylde 
gudstjenesten med flerstemmig julemusik. De er en 
vokalgruppe, der har sunget og optrådt sammen 
gennem mange år. 

Er man interesseret i at deltage med en læsning, 
kan man rette henvendelse til sognepræst Mari-
anne Kistrup på tlf. 6030 8005.

SOGNEEFTERMIDDAG
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

FAMILIEGUDSTJENESTE
I JORLØSE KIRKE V/KIM GILLING HANSEN
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Onsdag den 1. januar 
kl. 14 i Lille Fuglede Kirke
v/ Peter Michaelsen

Onsdag den 1. januar 
kl. 16 i Ubby Kirke
v/ Peter Michaelsen

JULEAFTEN 
I HVIDEBÆK PASTORAT
Den 24. december: 
Kl. 13.45: Rørby Kirke .  .  .  .  .  .  .  .  v/ Peter Michaelsen
Kl. 14.00: Lille Fuglede Kirke . . v/ Marianne Kistrup
Kl. 15.00: Værslev Kirke . . . . . . v/ Peter Michaelsen
Kl. 15.15: Jorløse Kirke .  .  .  .  .  .  .  v/ Marianne Kistrup
Kl. 16.15: Ubby Kirke  . . . . . . . . v/ Kim Gilling Hansen
Kl. 16.30: St. Fuglede Kirke  . . . v/ Marianne Kistrup

NYTÅR
I HVIDEBÆK PASTORAT

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår 
med mousserende vin og kransekage. 
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Januar

ONSDAG DEN 8. JANUAR KL. 18

Tilmelding og oplysning om spisning kan fås ved 
henvendelse til Annelise Sørensen på tlf. 2895 
0860. Oplysning om filmen kan fås ved henvendel-
se til Peter Michaelsen på tlf. 5115 8849.

Tilmelding senest den 1. januar.

TORSDAG 
DEN 9. JANUAR KL. 14.30

Rita Schmidt Sørensen (tidligere 
Bell) er født og opvokset i Fug-
lede. I foråret 2019 debuterede 
hun som forfatter med romanen 
“I livets efterår – seniorliv med 
uventet forløb”. Hun vil fortælle 
om sin bog og om vejen fra Fug-
lede til forfatter. 

FILMAFTEN
MED SPISNING I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

SOGNEEFTERMIDDAG
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE 
– FUGLEDE-PIGE FORTÆLLER

Forfatter Rita Sørensen – har tidligere arbejdet i bankvæsenet og i 12 
år som journalist og redaktør på ugeavisen Jyderup Posten. – Dette 
efterår runder hun de 70
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FOREDRAG OM 
DET GLEMTE ANATOLIEN 
OG DEN TIDLIGE KRISTENDOM

SOGNEEFTERMIDDAG 
I UBBY OM IKONER OG SYMBOLER

ONSDAG DEN 15. JANUAR 
KL. 19 I RØRBY PRÆSTEGÅRD

Med en kristendomshistorisk vinkel vil tidligere 
rejseleder, Peer Faurskov, fortælle om sine rejser 
til Anatolien, både om kulturen og historien og om 
hverdagslivet for den lokale befolkning. Foredra-
get er ledsaget af billeder på projektor. 

TORSDAG DEN 16. JANUAR KL. 14

“Ja men jeg er lige her!” 
–  I en meditation talte Kristus til mig i påsken for 25 

år siden og har været med mig siden.

Beretter Ingrid Sylvest, som vil fortælle om ikoner 
og deres kristne symbolik og farvernes betydning. 
Hun tager egne ikoner med og fortæller om sine 
oplevelser med at skrive ikoner, som det hedder. 
Det er den kristne byzantinske og russiske metode 
med ægtempera på kalkede træplader. Ingrid vi-
ser også eksempler på moderne ikoner i akryl og 
akvarel.

Ingrid slutter af med en kristen meditation og så 
vil der være mulighed for spørgsmål efter kaffen.

Ingrid Sylvest er fra Høng og er psykomotorisk te-
rapeut og underviser også i QI Gong og meditation
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TORSDAG DEN 16. JANUAR 
KL. 19 I LILLE FUGLEDE KIRKE

“Det er så yndigt at følges ad…”
Scener fra et dysfunktionelt ægteskab

Kærligheden og parforholdets brusende lykke 
og bundløse smerte er tidløs og uudgrundelig. I 
kærlighedens og parforholdets navn kæmper vi 
med status, magtforhold, følelser, seksualitet og 
mere dertil. Kan operaen med sin vidunderlige 
musik hjælpe os med at forstå denne mangetydige 
kompleksitet, når den i dag så tit kritiseres for at 
være umoderne og måske ligefrem sexistisk? På 
overflad en ser vi måske kun stærke mænd der ud-
øver deres magt på bestialsk måde overfor svage 
kvinder, der altid ender som offer. 

I “Det er så yndigt at følges ad…” leger vi med køn 
og magt, seksualitet og status, drama og humor, 
til noget af operalitteraturens smukkeste og mest 
suggestive musik. Hør arier og duetter fra bl.a. 
Pagliacci, Tosca og Drot og Marsk sunget af sopran 
Solveig Louise Hjerrild og baryton, Johannes Man-
nov med akkompagnement af Ulrich Stærk. Ylva 
Kihlberg har stået for instruktionen.

Gratis adgang.
Læs mere om de medvirkende på 
www.hvidebaekpastorat.dk

ONSDAG DEN 22. JANUAR KL. 19

Kvinden & Kaldet
For præcis 100 år siden ankom danske Sofie Dolmer 
til Indien for at arbejde som lægemissionær. Her gif-
tede hun sig med inderen Sundram og blev Achima, 
bedstemor, i en stor indisk familie. 100 år senere 
fulgte Anne og Sophie Dolmer i hendes fodspor til 
Indien. De besøgte familien, der stadig kunne hu-
ske Sofie, og de talte med indere, de mødte, om tro 
og kald, om kvindeliv og samfundsliv. Samtidig blev 
det også en “indre rejse” for mor og datter med 
mange samtaler undervejs – både om kultursam-

OPERA I LILLE FUGLEDE

FOREDRAG I RØRBY PRÆSTEGÅRD

menstød og om, hvad det vigtig-
ste ved kristendom er. 

Ved foredraget kommer de med 
lyd, fotos og fortælling både 
omkring Sofies historie og mø-
det med Indien i dag og inddrager også deres egne 
overvejelser og oplevelser. Anne Dolmer er sogne-
præst i Brande, og Sophie er bachelor i nordisk lit-
teratur og religionsvidenskab.
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KYNDELMISSE  
GUDSTJENESTE I VÆRSLEV KIRKE

FÆLLESSANG 

SØNDAG DEN 2. FEBRUAR 
KL. 11 V/ KIM GILLING HANSEN

Kyndelmisse er Lysets fest
Ordet “Kyndelmisse” stammer fra det latinske 
Missa Candelarum, som betyder lysmesse. Og i 
middelalderen var kyndelmisse en festdag, hvor 
man indviede de lys, som året igennem skulle bru-
ges i kirken. Siden 1770 har dagen ikke været en 
officiel højtidsdag i Danmark, men i de senere år 

Som et nyt tiltag vil der være fællessang den før-
ste torsdag i hver måned, skiftevis i sognegården i 
Store Fuglede og Ubby Kirke. Sangene vil primært 
være fra Højskolesangbogen, men man kan også 
møde andre sange på disse eftermiddage.  Under-
vejs vil der være tid til en kaffepause.

Første gang bliver 
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR 
I UBBY KIRKE KL. 14.30 – 16.

Februar

er mange kirker igen begyndt at fejre kyndelmisse. 
Traditionen er på vej tilbage som en lysgudstjene-
ste, der handler om Jesus som det lys, der sejrer 
over mørket.

Læs mere på www.folkekirken.dk

Organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Eliza-
beth Wilstrup medvirker.

Om en tidligere sangeftermiddag skriver en deltager:
“Jeg deltog til sangeftermiddagen den 19/9. Det 
var en rigtig god eftermiddag. Organisten Vibeke 
bød ind med nogle meget spændende fortællinger 
om sangene. Berigende, hyggeligt og informativt. 
Håber at endnu flere vil deltage næste gang. 
Venlig hilsen Inger-Margrethe”

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 18 
“GAVLEN” VED SIDEN AF VÆRSLEV KIRKE

Tilmelding og oplysning om spisning kan fås ved 
henvendelse til Steen Poulsen tlf. 2460 3303 eller 
Torben Jørgensen tlf. 2498 7060. Oplysning om 
filmen kan fås ved henvendelse til Kim Gilling Han-
sen på tlf. 5959 5010.

Tilmelding senest den 30. januar.

FILMAFTEN I VÆRSLEV
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SOGNEEFTERMIDDAG I UBBY KIRKE

FASTELAVN I HVIDEBÆK PASTORAT

Harmonikavenner Vestsjælland 
underholder i Sognegården i 
Store Fuglede. Der indledes 
med en afdeling med musikalsk 
underholdning, hvorefter der 

TORSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 14.30

Sognepræst Kim Killing Hansen 
og kirkesanger Elizabeth Wil-
strup fortæller om fastelavns 
gamle og glemte skikke og lege. 
Vi hygger med kaffe og faste-

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 14

23. februar
Kl. 11: familiegudstjeneste i Jorløse Kirke.  .  .  .  .  v/Peter Michaelsen
Kl. 11: familiegudstjeneste i Ubby Kirke . . . . . . v/ Kim Gilling Hansen
Kl. 13: familiegudstjeneste i Værslev Kirke . . . . v/ Peter Michaelsen

SOGNEEFTERMIDDAG
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE 
MED HARMONIKAVENNERNE 

bliver mulighed for at synge 
med. Harmonikavenner med-
bringer sanghæfter, som inde-
holder velkendte sange – bl.a. 
kendte fra Giro 413.

lavnsboller og slutter med at slå 
til tønden (paptønde).

Alle er velkomne, uanset 
om de er udklædt eller ej. 

Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning.



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: 07. januar 2020


