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

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

”

DU BESTEMMER HVAD DIN KIRKE KAN
www.menighedsraadsvalg.dk

”

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9
Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

”

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15 september 2020

KIRKEBLAD
MARTS 2020 – JUNI 2020

Se forårets spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 5

STIL OP TIL VALGET
DEN 15. SEPTEMBER 2020

OG VÆR MED TIL AT BESTEMME,
HVAD DER SKER I DIT SOGN!
Den 12. maj bliver der holdt orienteringsmøder for
alle sogne, og du kan senere i bladet læse, hvornår
der er orienteringsmøde i dit sogn.

Kom med og hør, hvordan du kan stille op til valget

HVAD LAVER MENIGHEDSRÅDET?
En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd.
Det er sammensat af frivillige, som vælges for
en periode af fire eller to år.
Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledel
se og har sammen med præsterne ansvar for

at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.
Dertil har menighedsrådet ansvar for kir
kens økonomi og er arbejdsgiver for alle per
sonalegrupper undtagen præsterne. Menig
hedsrådet spiller også en central rolle ved
ansættelsen af præster.

HVAD KRÆVER DET?
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For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal
du være medlem af folkekirken og tilhøre det
sogn, hvor du ønsker at engagere dig.

Normalt har hvert sogn et menighedsråd be
stående af 5 – 15 valgte medlemmer plus sog
nets præster.

Rådet mødes normalt en gang om måneden.
Ud over de faste menighedsrådsmøder er rå
dets medlemmer tit involveret i forskellige ud
valg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af
disse udføres sammen med andre frivillige.

Læs mere om, hvad menighedsrådet laver på
www.menighedsraad.dk
Kilde: www.folkekirken.dk

ER DET NOGET FOR MIG?
- Er du god til at kommunikere? Så kan du være
med til at gøre vores kirke mere synlig og
relevant for både medlemmer og pressen.
– Er du ung og fuld af gode ideer? Så vil vi ger
ne bruge dig til at gøre det kirkelige arbejde
mere vedkommende for ungdommen.
– Vil du udnytte og udvikle dine ledelseskom
petencer? Så kan du gøre det som formand
eller kontaktperson.
– Har du bygningstekniske eller håndværks
mæssige kompetencer og erfaringer? Så kan
du blive en del af vores kirke- og kirkegårds
udvalg eller blive kirkeværge.

Der er fire menighedsråd i Hvidebæk pastorat:
Ubby, St. Fuglede, Jorløse og 3-sognsrådet be
stående af Rørby, Værslev og Lille Fuglede sogne.

– Er du god til at gennemskue store talopstil
linger som budgetter og regnskaber, og har
du flair for tal? Så har vi brug for dig som
kasserer.
– Har du gode sociale kompetencer? Så sæt
fokus på menighedspleje, eller deltag i vores
sogneudflugter, konfirmandture og vores
mange aktiviteter som babysalmesang, spa
ghettigudstjenester og meget andet.
– Tilhører du en gruppe, som i dag ikke er
repræsenteret i menighedsrådsarbejdet?
Så vi gerne have dig med, så vi sikrer, at alle
stemmer bliver hørt.

Hvis du har lyst til at være med i et menigheds
råd, kan du kontakte dit eget menighedsråd
for at høre nærmere.

Læs mere om de enkelte råd på
www.hvidebaekpastorat.dk

HELE DANMARK FÅR EN NY BIBEL
Bibelen 2020 er en ny, samlet oversættelse af Bi
belen i et mundret og nutidigt sprog – oversat af
eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af
forfattere og sprogfolk med indgående kendskab
til moderne dansk. Det er ikke en bibel til gudstje
nestebrug, men en oversættelse, hvor der er lagt

vægt på mening, forståelighed og mundtlighed.
Bibelen 2020 udkommer den 20. marts 2020, og
udgivelsen vil blive markeret ved gudstjenester
i mange af landets kirker søndag den 22. marts.
Man kan læse meget mere om den nye bibelover
sættelse på www.bibelselskabet.dk.
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KONFIRMANDER

					I PASTORATETS 6 KIRKER
Ll. Fuglede kirke 26. april:
Jeanne Malene Johnsen
Alexander Nielsen
Oliver Darré Poulsen
Frederikke Fuglsang Richter
Rørby kirke 3. maj:
Nicoline Haugaard Abkjær
Josefine Mille Andreasen
Jonas Alex Bruun
Louis St-Clair Donovan
Celina Lond Gregersen
Oscar Enøe Boye Hansen
Sander Broberg Seo-Jin
Vagner Larsen
Maya Quaade Nielsen
Mads Stensgaard Obel
Emil Magnus Plassmann
Nanna Marie Rølle
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St. Fuglede kirke 3. maj:
Nicolai Rosenqvist Bering
Paul Dustin Rabbon Callueng
Charlotte Bjørg Christensen
Brianna Lise Jørgensen
Marcus Mørk Jørgensen
Michelle Weinreich Olsen
Camilla Rauschning Sørensen
Ubby kirke 3. maj:
Laura Marie Vincentz Abkjær
Nanna Hjortebjærg Andersen
Oluf Emanuel Hänninen Frøslev
Josefine Bennedsen Holm
Freja Valentin Kamonram
Frederik Høy Nielsen
Shauli Kathrine Duran Mortensen
Julius Sønderby Poulsen
Mike Juul Rasmussen
Michelle Søndergaard Svensson

Værslev kirke 10. maj
Amalie Sørensen
Jorløse kirke 10. maj:
Lasse Brandt Arildslund
Katrine Grønbech Nielsen
Ubby kirke 17. maj:
Zille Victoria Andersen
Nicas Oliver Sander Beck
Oliver Friberg Lyngholm Bohlbro
Noa Tvergaard Henriksen
Maja Karin Thorsen Jacobsen
Magnus Noah Baldur Kansby
Viktoria Juel Larsen
Elena Ruhoff
Freja Nonbo Olsen
Mathilde Pedersen
Mike Sonni Petersen
Pil Nynne Dehn Petersen
Mie Vraast-Thomsen

KOR I HVIDEBÆK PASTORAT
VOKSENKORET:
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.
Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte
Berit Paludan på tlf. 5354 5477.
Der er ingen krav til nodekendskab – eneste krav
er, at du kan lide at synge.

DU KAN HØRE VOKSENKORET
VED FØLGENDE GUDSTJENESTER
29. marts kl. 9.30 og 11.00
- Mariæ bebudelse i Rørby og Værslev
kirke
5. april kl. 9.30 og 11.00
- Palmesøndag i Store Fuglede
og Lille Fuglede kirke
10. april kl. 14.00
- Langfredag i Rørby kirke
19. april kl. 11.00
- Hvidebæk gudstjeneste i
Store Fuglede kirke
4. maj kl. 19.00
- 4. maj gudstjeneste i Rørby kirke
31. m
 aj kl. 9.30 og 11.00
- Pinsedag i Værslev og Ubby kirke
14. juni kl. 14.00
- 1. søndag efter trinitatis ved Madesø

BØRNEKORET
Sangglade piger og seje drenge er velkomne i
k
 irkens børnekor.
Siden september er vi nogle piger, der har sunget ly
stigt onsdag eftermiddag i Ubby kirke. Vi øver på for
skellige sjove og også lidt alvorlige sange. Vi prøver
at læse noderne, og vi øver os også 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. (Psst.: 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 på tlf. 5354 5477.
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FASTE AKTIVITETER:
MEDITATION I UBBY KIRKE
2. TIRSDAG I HVER MÅNED
KL. 17-18 V/KIM GILLING HANSEN
Vi bruger gennemgående centreret bøn, som nok
er den mest udbredte kristne meditation, supple
ret med forskellige andre øvelser. I bønnen åbner
vi os med Gud i stilhed.
Meditation i Ubby kirke er ganske uformelt, og til
melding er ikke nødvendig. Tag evt. et tæppe med
til benene.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at

kontakte sognepræst Kim Gilling Hansen på tlf.
59595110 eller mail kgh@km.dk.
KOMMENDE DATOER:
10. marts
14. april
9. juni
Bemærk:
der er ikke meditation i maj, juli og august

TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE KIRKE
SIDSTE MANDAG I MÅNEDEN KL. 19
Inspirerende aftener med bud på, hvad vi konkret
kan bruge kristendommen til i vores hverdag. Af
tenen afsluttes med en kort andagt, hvor vi kan
bede og tænde lys, og hvor vi synger en af de enkle
sange fra Taizé. V/ Kim Gilling Hansen og Pia Rid
dertoft.
Sæsonen afsluttes med en særlig Taizé-gudstjene
ste søndag den 26. april kl. 19.
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KOMMENDE DATOER:
Mandag den 30. marts
Søndag den 26. april
Bemærk:
der er ikke Taizé-aftener i juni, juli og august

Marts
FÆLLESSANG
TORSDAG DEN 5. MARTS KL. 14.30–16
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Den første torsdag i måneden er der fællessang i
Hvidebæk pastorat, og det foregår på skift i sog
negården i St. Fuglede og i Ubby kirke. Det er ikke
et kor, så der er ingen forventning om særlige san
gevner, eller at du kommer hver gang. Sangene er
primært fra Højskolesangbogen, men der kan også
være overraskelser. Medvirkende: organist Vibeke
Bjergaard og kirkesanger Elizabeth Wilstrup.

SALMESANGSAFTEN
ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 19
RØRBY KIRKE
Billedsprog i nye sal
mer – en aften med
salmedigter Lisbeth
Smedegaard Ander
sen
Nye salmer udsprin
ger af forholdet mel
lem tradition og for
nyelse. Vores verden
har forandret sig
siden Kingos, Bror
sons og Grundtvigs
tid, samfundet er
gået fra enevælde
til demokrati, og hvor 80% af Danmarks befolkning
dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er
forholdet i dag det omvendte. Men selvom vi har
en anden baggrund, så stiller mennesker stadig
spørgsmål om troen og meningen med det hele,
og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen
må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys
ind over den verden, vi lever i, sådan må man også
som salmedigter forsøge at finde det billedsprog,

der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet,
så folk kan synge med på en salme og føle, at det
er udtryk for deres tro, håb og bøn. Til det behøver
man den inspiration, der kommer fra naturen, fra
billedkunsten, fra litteraturen og fra den dagligdag,
man nu engang lever i.
Foredraget former sig som en salmesangsaften,
hvor vi synger nogle af Lisbeth Smedegaard Ander
sens salmer, mens hun undervejs fortæller om de
tanker man gør sig som salmedigter, og om det bil
ledsprog en ændret omverden kalder på.
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SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 14
UBBY KIRKE
Jacob Bech Jensen fortæller om, hvordan det er
at være medlem af kommunalbestyrelsen I Ka
lundborg Kommune og have formandsposten for
teknik-og miljøudvalget.
Han vil ligeledes fortælle om sin tid i Hvidebæk
kommunalbestyrelse og forskellen som politiker
i den mindre Hvidebæk kommune og den nuvæ
rende Kalundborg kommune.

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 14.30
SOGNEGÅRDEN
Mogens Kræmer fortæller om livet som pottema
ger, og der vil være mulighed for at købe nogle af
hans skønne værker.

KONCERT FOR

KELTISK HARPE OG CELLO
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 19
LILLE FUGLEDE KIRKE
Trine Opsahl på harpe og Josefine Opsahl på cello
Deres musik har rødder i den klassiske musik med et livgivende
nærvær og nordisk folketone. De to er mor og datter, og deres
musik udfolder sig fra deres tætte forbindelse og mange års sam
spil. Trine komponerer sølvomspunden musik på sin harpe, og
Josefine skaber de legende og dybe modstemmer på sin cello.
Der vil ved koncerten også blive anledning til at høre Trine Op
sahl fortælle om sit arbejde som harpeterapeut på hospice. Det
er en fortælling om det vanskelige i livet men også om inderlig
hed, nærvær og glæde.
Adgang til koncerten er gratis. I pausen serveres der kaffe, te,
sodavand og kage.
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 17
UBBY KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
Børn og forældre og andre interesserede indbydes
til en børnevenlig gudstjeneste i Ubby kirke med
efterfølgende spisning. Så glem bare alt om mad
lavning og opvask for en enkelt dag og nyd roen
og freden i kirkerummet!

med familien på. Maden er gratis og der er ingen
tilmelding.

En anderledes og dejlig måde at være sammen

Børnekoret medvirker.

April
PÅSKEN I HVIDEBÆK PASTORAT
PALMESØNDAG DEN 5. APRIL
• De ni læsninger i Jorløse kirke v/Kim Gilling Hansen
kl. 19. Musik v/ Vibeke Bjergaard og Elizabeth Wilstrup
• Gudstjeneste i St. Fuglede kirke kl. 9.30
og Ll. Fuglede kirke kl. 11 v/ Marianne Kistrup.
Pastoratets voksenkor medvirker.
• Gudstjeneste i Ubby kirke kl.11 v/ Kim Gilling Hansen
SKÆRTORSDAG DEN 9. APRIL
• Gospelgudstjeneste i Værslev kirke kl. 16.30 v/ Kim Gilling Hansen
med efterfølgende spisning i forsamlingshuset.
• Gudstjeneste i St. Fuglede kirke kl. 16.30 v/ Marianne Kistrup med
efterfølgende spisning i sognegården.
LANGFREDAG DEN 10. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby kirke kl. 14
v/ Peter Michaelsen. Pastoratets voksenkor deltager.
PÅSKESØNDAG DEN 12. APRIL
• Gudstjeneste i St. Fuglede Kirke kl. 9.30
og Rørby kirke kl. 11 v/ Peter Michaelsen
• Gudstjeneste i Værslev kl. 9.30
og Ubby Kirke kl. 11 v/ Marianne Kistrup
2. PÅSKEDAG DEN 13. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 9.30
og Værslev Kirke kl. 11 v/ Kim Gilling Hansen
• Gudstjeneste i Ubby Kirke kl. 9.30
og Jorløse kl. 11 v/ Peter Michaelsen
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PALMESØNDAG I JORLØSE KIRKE

– DE NI PÅSKELÆSNINGER

SØNDAG DEN 5. APRIL KL. 19
Som optakt til påsken holder vi en musikgudstje
neste efter samme mønster som de ni læsninger i
adventstiden. Gudstjenesten er bygget op omkring
tekster fra Biblen, der alle fortæller om påskebegi
venhederne.
Organist/pianist Vibeke Bjergaard og sanger Eliza
beth Wilstrup står for musikken med en blanding af
nyere og ældre gospelsange og salmer.

GOSPELGUDSTJENESTE
I VÆRSLEV KIRKE
SKÆRTORSDAG DEN 9. APRIL KL. 16.30
V/ KIM GILLING HANSEN
Gospel Sisters er et professionelt ensemble, som
har eksisteret siden 1994. Gruppen består af tre
gennemmusikalske vokalister: Sabina Mathew,
Susanne Wiik Kalvåg og Anette Wiik Vesterager
samt pianisten, Kristof Jan Jasik.

energi, hvor man i de stille nuancerede ballader
mærker hårene rejser sig, for i det næste øjeblik at
lade sig rive med af svingende gospelrytmer. Ofte
medinddrages publikum aktivt undervejs og tages
med på rejse i gospelhistoriens univers.

Med Gospel Sisters kan man typisk forvente en
utrolig høj musikalsk standard og en smittende

Pigerne mødtes oprindelig i Gospelkoret Unity,
som blev startet af radio/tv-manden Georg Julin,
og de har siden medvirket i utal
lige sammenhænge. De seneste
15 år har gruppen haft mere
travlt end nogensinde før og
spiller op imod hundrede kon
certer om året særligt i Norden.
Gruppen har desuden turneret i
Østen i samarbejde med de dan
ske ambassader.
Efter gudstjenesten er der fæl
lesspisning i Værslev forsam
lingshus, hvor menighedsrådet
inviterer på stegt lammekølle.
Alle er velkomne.
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SKÆRTORSDAG
I ST. FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 9. APRIL KL 16.30
V/ MARIANNE KISTRUP
Vær med til en hyggelig eftermiddagsgudstjene
ste, som fuldendes med fællesspisning i sogne
gården. Det er gratis at deltage, så kom og start
påsken i hyggeligt selskab. Tilmelding til Annelise
Sørensen på tlf. 2895 0860 senest en uge før.

LANGFREDAG I RØRBY KIRKE
FREDAG DEN 10. APRIL KL. 14
V/ PETER MICHAELSEN
Gudstjenesten er denne dag bygget op over Jesu
lidelseshistorie. Læsninger fra Bibelen veksler med
fællessalmer og salmer ved Hvidebæk pastorats kor
under ledelse af Berit Paludan.
Desuden medvirker Peter Michaelsen samt en af
pastoratets organister og kirkesangere.
Hvis der er nogen, der har lyst til at læse tekster
op ved gudstjenesten, bedes man kontakte Peter
Michaelsen på tlf. 5115 8849 senest et par dage i
forvejen.

SOGNEEFTERMIDDAG
I RØRBY PRÆSTEGÅRD
TIRSDAG DEN 14. APRIL KL. 14
Ejgil Lynge Jacobsen holder foredraget ”Kryds
togt på Donau” i Rørby præstegård.
Han beretter om og viser billeder fra 11 dages
krydstogt med MS Rügen, hvor han besøgte 6
lande: Bulgarien, Serbien, Slovakiet, Rumænien,
Ungarn og Østrig.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO
Marts

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 10. marts
Tirsdag den 14. april
Tirsdag den 12. maj
Tirsdag den 09. juni

RØRBY

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

VÆRSLEV

01/03/20
08/03/20
15/03/20
22/03/20
26/03/20

1. s. i fasten
11.00	-	pmi				
2. s. i fasten
9.30 - kgh
11.00 - kgh
3. s. i fasten				
9.30 	-	pmi				
Midfaste
11.00 	-	 maki
9.30 	-	 maki
Torsdag																

29/03/20

Mariæ bebudelse

April

9.30 	-	pmi

11.00 	-	pmi							

05/04/20

Palmesøndag							

09/04/20
10/04/20

Skærtorsdag				
Langfredag
14.00 	-	 pmi

12/04/20
13/04/20
19/04/20
26/04/20

Påskedag
11.00 	-	 pmi
9.30 	-	 maki
2. påskedag
9.30 	-	kgh
11.00 	-	kgh							
1. s.e. påske					
fællesgud
2. s.e. påske										

Maj

16.30 	-	 kgh

liturgisk gudstjenste

03/05/20

3. s. e. påske

04/05/20
08/05/20
10/05/20

4. maj-gudstjeneste
19.00	-	pmi
Bededag							
4. s.e. påske				
10.00 	-	kgh							

17/05/20

5. s.e. påske

21/05/20

Kristi Himmelfartsdag				

24/05/20
31/05/20

6. s.e. påske
Pinsedag

Juni

10.00 	-	pmi				
konfirmation

konfirmation

9.30 	-	maki				

9.30 	-	kgh							

retrætegudstjeneste

11.00 	-	pmi				
9.30 	-	 pmi
9.30 	-	 kgh

01/06/20
07/06/20
14/06/20

2. pinsedag
Bregninge
Trinitatis
11.00 	-	 maki
1. s.e.Trinitatis				

21/06/20

2. s.e.Trinitatis

28/06/20

3. s.e.Trinitatis							

Juli

05/07/20
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4. s.e. Trinitatis

kl. 11.00
11.00 	-	 pmi
11.00 	-	pmi							

9.30 	-	pmi							

11.00 	-	maki										

maki:
pmi:
kgh:

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

aeni:
Anders Eyvind Nielsen
tc:
Tommy Corfixen
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

11.00 	-	kgh				
9.30 	-	kgh
9.30 - pmi							
				
11.00 	-	kgh
11.00 	-	pmi
11.00 	-	 pmi				
9.30 	-	 pmi
																

							
9.30 	-	maki

11.00 	-	maki

16.30 	-	 maki

9.30 	-	maki
19.00 	-	kgh

med Vibeke

9.30 	-	 pmi							
							
11.00 	-	pmi
fællesgudstjeneste 11.00- kgh/maki/pmi/aeni
19.00 	-	 kgh
										
10.30 	-	maki
konfirmation

taizé gudstjeneste

10.30 	-	 maki							
konfirmation

9.30 - maki
11.00 - maki
							

konfirmation

11.00 	-	 maki

9.30 	-	kgh				
11.00 	-	kgh
11.00 	-	 pmi							

Bregninge
kl. 11.00
9.30 	-	 maki				
							

							
11.00 - maki

Bregninge
9.30 	-	 pmi
14.00 	-	kgh
Madesø

11.00 	-	pmi				
14.00 - tc				

										

9.30 	-	pmi
11.00 - pmi
9.30 	-	kgh
17.00 	-	kgh

spaghettigudstjeneste

11.00 	-	maki

11.00 	-	 kgh

11.00 	-	 maki
9.30 	-	pmi
11.00 	-	 kgh
10.30 	-	kgh

konfirmation

10.30 	-	maki

11.00 	-	maki							

							

UBBY

10.30 	-	kgh
konfirmation

9.30 	-	 maki

9.30 	-	pmi
11.00 	-	 kgh
kl. 11.00
9.30 	-	 pmi
14.00 	-	kgh

pilgrimsgudstjeneste

9.30 - maki

9.30 	-	maki
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FÆLLES HVIDEBÆK GUDSTJENESTE

MED FROKOST OG GUDSTJENESTEDEBAT
SØNDAG DEN 19. APRIL
KL. 11 - 14
STORE FUGLEDE KIRKE
OG SOGNEGÅRD
Debatten i folkekirken er i fuld gang. Hvordan skal
gudstjenesten se ud i fremtiden? Trænger ritualer
ne for dåb og nadver til en justering? Og hvad med
selve forløbet af gudstjenesten søndag formiddag
med bønner, bibellæsninger, prædiken, salmer og
kirkemusik?
Som nævnt i sidste kirkeblad lægger folkekirkens
biskopper op til en bred folkelig debat om guds
tjenesten. I Hvidebæk pastorat har vi flere år i træk
holdt visions- og inspirationsmøder for menigheds
rådsmedlemmer og medarbejdere.
I år har vi valgt at tage et aktuelt emne op og invite
re alle interesserede til en fælles Hvidebæk gudstje
neste i St. Fuglede kirke med efterfølgende frokost,
oplæg og diskussion i sognegården.
Ved gudstjenesten prædiker Dr. Theol. Anders Ey
vind Nielsen, som både har arbejdet som frikirkeog folkekirkepræst i en længere årrække. Desuden
medvirker ud over pastoratets præster og kirke
medarbejdere også Hvidebæk pastorats kor under
ledelse af Berit Paludan.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret frokost i
Sognegården, hvorefter Anders E. Nielsen vil holde
et oplæg med titlen: ”…for at Gud kan være alt i
alle” (Paulus).
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Han skriver om sit oplæg: ”Både i Bibelen og i vores
kristne tradition støder vi på både lyse og mørke
tanker. På Guds barmhjertighed og vrede. På inklu
derende og ekskluderende udsagn om forholdet
mellem Gud og mennesker. Med udgangspunkt i
vores to trosbekendelser bag i Salmebogen, hvor
evig fortabelse og helvede ikke kommer på tale, vil
Anders E. Nielsen med afsæt i sin noget specielle
frikirkelige baggrund forsøge at se på vores evan
gelisk-lutherske højmesse med tilhørende ritualer i
et positivt og universalt lys.”
Derefter vil Bodil Therkelsen, Raklev, holde et op
læg om den aktuelle gudstjenestedebat.
Bodil Therkelsen er bl.a. medlem af bestyrelsen i
Landsforeningen af Menighedsråd samt Roskilde
Stiftsråd.
Efter de to oplæg vil der være diskussion om guds
tjenesten. Er der noget, man synes burde foran
dres, eller noget, som man i hvert fald ikke bør lave
om på? Vi vil også gerne vide, hvad man synes om
forsøget med de ændrede tider for de faste guds
tjenester i pastoratet.
Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 14.

TAIZÉ-GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 26. APRIL KL. 19
JORLØSE KIRKE
Som afslutning på Taizé-aftenerne holder vi en re
gulær Taizé-gudstjeneste i Jorløse kirke. De almin
delige salmer er skiftet ud med de enkle og stem
ningsfulde 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 ver
den, 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.

KONCERT
ONSDAG DEN 29. APRIL KL. 19
RØRBY KIRKE
“Kærligt hilset fra Ingenmandsland”
For seks år siden
besluttede san
gerinden Anne
Roed Refshauges
familie at rydde
op på loftet. Og i bunden af en gammel kuffert
gjorde de et uventet fund, da hendes sønderjyske
oldefar, Niels Refshauges breve og syv små tæt
skrevne dagbøger dukkede op. De var fra hans år
ved østfronten under første verdenskrig. En tid,
hvor krigen blev hverdag og alting sat i perspek
tiv. Det var barsk og rørende læsning fyldt med
fortvivlelse over menneskets grusomheder, ræds
ler fra frontens skyttegrave og længsel efter fami
lien derhjemme, som på det tidspunkt talte hans
hustru Anna, og deres ni børn. Men brevene og
dagbøgerne rummede også sprækker af håb og
livskraft midt i mørket. Det er bl.a. disse kontra
ster, som sangene og musikken til Kærligt hilset
fra Ingenmandsland tager afsæt i. At der kan være
den smukkeste stjerneklare himmel, mens marken
er fyldt med døde unge kroppe, hunde, heste og
granathuller. At solen kan skinne og flodens vand
løbe, som om der er ikke er krig, mens buldren af
kanoner høres i det fjerne.

Historien får et ansigt
Svestar får aktualiseret og genfortalt et vigtigt og
sort kapitel i Europas historie, som de fleste af os
kender, og som kan føles som meget længe siden.
Men ved at tage udgangspunkt i en personlig be
retning, bruger Svestar det enkelte menneskes
perspektiv til at fortælle noget om krigen, mens
musikken river os med følelsesmæssigt. Det gør,
at vi lever os ind i soldatens og familiens situation.
Så bliver en krigs anonyme tabstal i stedet til tabet
af en god kammerat, som for et øjeblik siden stod
levende ved siden af. Så bliver de små ubetydelige
brikker i et storpolitisk magtspil til levende menne
sker. Til kærester, fædre, sønner og brødre.
Svestar består af:
Anne Roed Refshauge, sang
Kirstine Sand, violin
Kirstine Elise Pedersen, cello
Marie Sønderby, klaver
Gæstemusikere ved koncerten:
Marika Thinggaard Andersen, klarinet og saxofon
Søren Østergaard Pedersen, kontrabas
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Maj
4. MAJ-GUDSTJENESTE
I RØRBY KIRKE
Mandag den 4. maj kl. 19.00
V/ PETER MICHAELSEN
Denne aften vil vi mindes at det nu er 75 år siden, Danmark blev be
friet. Det sker ved en 4. maj gudstjeneste i Rørby kirke ved Peter
Michaelsen, som har sammensat et program med salmer og sange
om befrielse og fred.
Ved gudstjenesten medvirker bl.a. Hvidebæk pastorats kor under le
delse af Berit Paludan.

SOGNEUDFLUGT
TORSDAG DEN 7. MAJ
KL. 9.30 - 18
Ubby menighedsråd inviterer på tur til Hundested.
Et af dagens højdepunkter er en guidet rundvis
ning på sandskulptur-festivallen på Hundested
havn, hvor kunstnere fra hele verden kommer og
laver deres utrolige skulpturer. Dagen byder også
på et besøg i Knud Rasmussens hus og frokost på
Røgeristen ved havnen. Frokost inkl. 1 øl/vand er
med i prisen. Inden rundtur på Hundested havn, er
der eftermiddagskaffe og kage.
Afgang fra Torvet i Ubby kl. 9.30. Vi regner med at
være tilbage senest kl. 18.

Pris for arrangementet er 300 kr. Tilmelding til Gun
ver B. Nielsen på tlf. 25795392 senest den 29. april.

FÆLLESSANG
TORSDAG DEN 7. MAJ KL. 14.30 – 16
Sognegården i St. Fuglede
Medvirkende
Organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Elizabeth Wilstrup.
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ORIENTERINGSMØDE

OM MENIGHEDSRÅDSVALGET
TIRSDAG DEN 12. MAJ
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet
laver i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de
arrangerer og hvordan du kan stille op til menig
hedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige
orienteringsmøde 12. maj 2020. På dette møde vil
dit lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har

lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om
menighedsrådets kommende opgaver, hvor man
ge kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det
nye menighedsråd skal vælges.

• Det fælles menighedsråd for Rørby, Ll. Fuglede og Værslev sogne:
konfirmandstuen i Rørby præstegård kl. 19
• Jorløse menighedsråd: Jorløse forsamlingshus kl. 19
• Ubby menighedsråd: Ubby forsamlingshus kl. 19
• St. Fuglede menighedsråd: sognegården i St. Fuglede (læs mere nedenfor)

“DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN”
– OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE
12. MAJ 2020 KL. 19.00
HOLDER STORE FUGLEDE KIRKE
OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE
I SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE.
På dette møde vil vi som er med i menighedsrådet
fortælle om det arbejde vi gør i rådet, samt for
tælle lidt om os selv og om hvorfor vi har valgt at
være med i menighedsrådet. Vi vil også fremlægge
materiale og orientere jer om hvordan det ende
lige valg, som skal afholdes d. 15. september 2020,
vil komme til at løbe at staben. Vi håber at der vil
være mange som synes at det kunne være spæn
dende at være med til at præge hvordan vores lo
kalsamfund og kirke skal fungere.
Personligt håber jeg på et stort fremmøde, så vi
kan blive mange om at gøre Store Fuglede levende
gennem kirkelige aktiviteter og sammenhold.
Vi vil servere hjemmebag, kaffe/te og øl/vand

Med forhåbningsfulde hilsner
Lisbeth Jørgensen
formand i Store Fuglede menighedsråd
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SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 14. MAJ
KL. 14.30
SOGNEGÅRDEN
Foredrag om nybyggerne på Lammefjorden
Nybyggerne boede i jordhuler – eller noget, der mindede om
det. Ifølge cand. mag. i historie, Paul Erik Friis, fungerede jord
hytterne som en slags sommerhus for jordejerne, da det ikke
var fattigfolk, der bosatte sig på Lammefjorden.

Paul Erik Friis

Billedet viser ifølge Paul Erik Friis Lammefjordens første sommerhus
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DIALOGKONCERT

MED PIANIST CARSTEN DAHL
TORSDAG DEN 14. MAJ KL. 19
LILLE FUGLEDE KIRKE
Oplev Carsten Dahl komponere øjeblikkets musik
på piano og improvisere ud fra rummet.
I en åben samtale med publikum mellem musik
stykkerne vil han dele sin stærkt personlige fortæl
ling og inspirerende tanker om kunsten – i musik
ken såvel som maleriet. Carsten vil blandt andet
fortælle om, hvordan han har vendt en ekstremt
angstfyldt barndom til at være selve motoren i
et kunstnerisk virke, hvor han er kendt som en af
landets bedste koncertpianister og som en super
skarp, uprætentiøs og autentisk foredragsholder.
Carsten er først og fremmest en æstetisk mystiker,
tænker og som skabende kunstner et usædvanligt
virksomt og moderne renæssancemenneske. For
ham er hans kunst en konstant undersøgelse af de
psykologiske, menneskelige og religiøse spørgs
mål og måske dilemmaer i den kunstneriske indre
nødvendighed. De sidste fem år har han med stor
inderlighed malet ca. 10 timer dagligt i sit atelier
nær Arresø ved Frederiksværk. Hans billeder vari
erer fra det næsten guldalderagtige maleri sat ind
i en moderne kontekst til decideret komplekse ab
straktioner. Næsten som hans pianistiske improvi
sationer.
Carsten medbringer et antal af sine malerier, som
udstilles i forbindelse med koncerten.
Adgang til koncerten er gratis. I pausen serveres
der kaffe, te, sodavand og kage.

19

RETRÆTE FOR ÉN DAG
I VÆRSLEV KIRKE OG KIRKESKOV
KRISTI HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 21. MAJ.
VI STARTER MED EN GUDSTJENESTE KL. 9.30
Retræte betyder at trække sig tilbage. Det er ikke
nødvendigvis det samme som at gemme sig for ver
den eller at trække sig væk for en længere periode.
Man kan også bare komme og finde ro, få en pause
og åndelig fordybelse i kirken og i naturen i nogle
timer.
Kim Gilling Hansen og Pia Riddertoft holder igen i
år en endagsretræte med fokus på stilhed og me
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ditation. I nærheden af kirken ligger Værslevskoven
med den smukkeste lille skovsø omgivet af træer
og grønt, hvor det er oplagt at fortsætte roen efter
gudstjenesten.
Undervejs byder menighedsrådet på frokost og for
friskninger.

Juni
STOR FÆLLES “OPEN AIR”

– GUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
MANDAG DEN 1. JUNI KL. 11
BREGNINGE AMFITEATER

2. pinsedag er der igen stor fællesgudstjeneste
for alle sogne i Kalundborg provsti, og der bliver
bl.a. mulighed for at høre musik fra et udpluk af
egnens kor.

FÆLLESSANG
Torsdag den 4. juni kl. 14.30–16
Ubby kirke
Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og kirke
sanger Elizabeth Wilstrup.
Bemærk:
Der er ikke fællessang i juli og august!

UD I DET BLÅ

– ÅRETS HEMMELIGE TUR
TORSDAG DEN 11. JUNI
Bussen kører fra p-pladsen ved St. Fuglede kirke kl.
9, og vi regner med at være tilbage kl. 17.
Tilmelding til Knud Bjarne Nielsen på tlf. 24524014
eller hos Solveig på tlf. 5929 3691 senest den 1. juni.
Turen koster 125 kr. og inkluderer frokost samt
kaffe, te og kage undervejs.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 14. JUNI KL. 14
MADESØ VED JORLØSE
V/ KIM GILLING HANSEN
Tag en klapstol med i bilen og kom til udendørs
gudstjeneste ved Madesø ved Jorløse.

Ved gudstjenesten medvirker bl.a. pastoratets
voksenkor.

I tilfælde af særlig hård regn flytter vi gudstjene
sten til Jorløse kirke. Efter gudstjenesten er der tid
til hyggeligt samvær med kaffe og kage.

PILGRIMSVANDRING
SØNDAG DEN 21. JUNI
Der er lagt op til en længere pilgrimsvandring, som
strækker sig fra Holmstrup kirke via Ubby kirke og
ender i Raklev kirke. Der vil være mulighed for at
blive kørt en del af strækningen. Strækningens
samlede længde er på ca. 28 km.
ANDAGTSTIDER:
KL. 09.30 HOLMSTRUP KIRKE
KL. 15.30 UBBY KIRKE
KL. 19.30 RAKLEV KIRKE
Ruteplan, forplejning samt kørsel og tilmeldings
tidspunkt offentliggøres senere.
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Hvad er pilgrimsvandring?
I dag handler en pilgrimsvandring i højere grad end
tidligere om at få en pause fra en stresset hverda
gen og en mulighed for at møde sig selv og Gud på
en anden måde, end man plejer. Pilgrimsvandrin
gens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny en
kelhed, eftertanke og bøn. Nogle betegner derfor
også en pilgrimsvandring som en vandrende guds
tjeneste eller bøn med fødderne. (kilde: Kristeligt
Dagblad)

LEONARD COHEN

– EN KONCERTGUDSTJENESTE
tekster sat sammen med bibel
ske tekster på smukkeste vis.
Corfixen præsenterer den rig
tige hæse Cohen-stemme, så
det bliver en meget følelsesfuld
stemning, der bringer det krist
ne budskab frem i de sange, vi
så godt kender, men som vi ikke
altid forbinder med den forkyn
delse, der ligger i dem.

SØNDAG DEN 28. JUNI KL. 14
LILLE FUGLEDE KIRKE
Denne dag kan Leonard Cohens
musik nydes ved en ganske

særlig koncertgudstjeneste ved
sognepræst og musiker Tommy
Corfixen og pianist Kenneth Rei
ner. De vil levere et brag af en
fortolkning af Cohens sange og

Bortset fra musikken er det en
almindelig nadvergudstjeneste,
hvor Cohens sange erstatter sal
merne.
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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
- F or dig der har brug for hjælp til transporten.
Ring i god tid før arrangementet til regn
skabskontoret i Finderup på tlf 61151290 eller
mail medn@km.dk

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: 28. april 2020

