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Se efterårets spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 8

VELKOMMEN TILBAGE EFTER CORONA LUKNING

NEDLUKNING OG GENÅBNING
– KIRKEN OG CORONA

Af: Sognepræst Kim Gilling Hansen

Nu er der efterhånden gået noget tid, siden vi for
sigtigt måtte åbne op og holde gudstjenester igen.
Helt præcist fik vi grønt lys den 18. maj, og vi kunne
her i pastoratet holde vores første gudstjenester
efter 3 måneders pause på Kristi himmelfartsdag
den 21. maj.
Det har været en usikker tid. Alle møder blev af
lyst, kirkegårdspersonalet kørte kun på nødblus,
og præsterne fik besked på kun at forrette bisæt
telser og begravelser og forsøge at udsætte selv
vielserne. I den forbindelse blev der sågar givet en
tilladelse til at foretage bisættelse med jordpåkas
telse på en urne. Noget som ellers kun er forbe
holdt uheldige rejsende, der måtte vende hjem i
en kasse med urne…
Det mest triste var nok at foretage bisættelser
med kun de allernærmeste. For betydningen af
den sidste afsked i kirken kan ikke overdrives, den
betyder meget for både nære og fjerne pårørende.
Vi har heller ikke kunnet komme på Enggården
og må fortsat ikke komme der. I hele landet har
plejehjemsbeboerne jo været dem, vi skulle passe
mest på.
Men vi sendte alle Enggårdens beboere en blom
sterhilsen den 16. april, på dronningens 80 års fød
selsdag i form af 90 Pelargonier og en hilsen fra
os alle og med gengivelse af dronningens hilsen til
netop dem, som må undvære og lide afsavn. Per
sonalet tog imod og var så søde at læse hilsenen
op for de enkelte.
Konfirmationerne og al undervisning blev aflyst,
og det stod i lang tid hen i det uvisse, hvornår og
hvordan vi kunne begynde igen.
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Stillbillede fra ”prædikener i en coronatid”.

Men den 14. og 21. juni fik vi konfirmeret de første
i både Ubby og St. Fuglede kirker, ganske vist ikke
med så mange deltagere, da vi stadig skulle over
holde afstands- og arealkrav. Resten af konfirma
tionerne er udskudt her til efteråret.
Hvad præsten ellers skulle stille op med forkyn
delse og alt det andet – jamen det blev sådan set
overladt til den enkelte. Som udgangspunkt var
der ikke nogen forventninger, for alle var rystede
og ingen havde jo prøvet noget lignende før!
Præster landet over begyndte dog hurtigt at bru
ge de sociale medier, YouTube, Facebook og kir
kernes hjemmesider.
Og jeg lagde selv min første filmede prædiken op
på Youtube den 15. marts. Det var stadig nyt den
gang, så TV-Kalundborg bragte omtale og link til
den og pludselig havde jeg omkring 600 kirkegæn
gere, der havde været forbi og hørt et par minut
ter af søndagens evangelium. Påskesøndag klip

pede jeg musik, sang, evangelielæsning fra Birthe
Andersen fra menighedsrådet, prædiken, bøn og
velsignelse sammen til en fælles påskehilsen. Og
både Peter og Marianne har også bragt påskehil
sener på Facebook og hjemmeside. Løbende er
søndagens tekster og anden vigtig information
blevet trofast lagt op af Jan Holbech Larsen fra
menighedsrådet.
Vores biskop drog stiftet rundt og filmede sin på
skeprædiken på udvalgte naturskønne pletter. I
det hele taget har krisen tvunget os til at udforske
nyt land, og corona har måske lært os alle sammen
noget vigtigt. Vi blev stoppet op i vor sædvanlige
gænge for en tid. Vi blev nødt til at holde afstand,
og vi fik tid. Tid til at tænke og reflektere – tid til at
stoppe op og tid til at prøve nye veje og tid til både
at længes og savne - og tid til at tænke over alt det
vi havde og tog for givet.
I Stiftsbladet fra Roskilde Stift (nr.7) er der en arti
kel med overskriften: ”Lad ikke corona gå til spil
de” – og med et berømt citat af Winston Churchill:
”Never let a good crisis go to waste”. Artiklen kon
kluderer, at vi kan tage det bedste med os videre
af kirkens nye indsigter og arbejdsformer – ikke
som erstatning for det som var, men som noget
der føjer sig ind i og peger frem.

Så lad os glæde os over, at vi nu kan mødes og
være kirke sammen igen.
– Så lad os ikke glemme corona, de mange der li
der og har lidt.
– Men lad os heller ikke lade corona gå til spilde!

Sognepræst Kim Gilling Hansen tog udfordringen
op med online-gudstjenester alle søn- og hel
ligdage i marts – maj, hvor kirkerne var lukket.
Videoerne kan ses eller genses på www.hvide
bækpastorat.dk, hvor linket findes under ”corona
situationen” og på YouTube.com, hvor du søger
på: ”prædikener i en coronatid”..

FORSIDEBILLEDET

stammer fra
pastoratets fællesgudstjeneste 2. pinsedag med
deltagelse af alle præster og kirkemusikere. Ar
rangementet var en erstatning for Kalundborg
provstis fællesgudstjeneste på Bregninge Amfi,
som var aflyst pga corona.
Det var dog på ingen måde en dårlig erstatning.
Gudstjenesten var bygget op som en fortløbende
fortælling ud fra Peter Madsens illustrerede bog,
Vingeslag, og krydret med mange musikalske ind
slag af pastoratets dygtige musikere. Et arrange
ment, som tåler gentagelse!
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VALG TIL MENIGHEDSRÅDENE
VI HAR BRUG FOR DIG!

HVAD SKER DER I ÅR?

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt
omkring i landet. Til menighedsrådsvalget vælges
nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode
på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget

nyt vælges på en valgforsamling, hvor kandidater
opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen af
holder menighedsrådet et orienteringsmøde. Beg
ge møder er offentlige, og alle er velkomne.

Jorløse menighedsråd
i Jorløse forsamlingshus
Store Fuglede menighedsråd
i sognegården i Store Fuglede
Rørby, Værslev og
Lille Fuglede menighedsråd
i Rørby præstegård
Ubby menighedsråd
i Ubby Kirke

HVAD SKER DER
DEN 15. SEPTEMBER?

Den dag holder alle menighedsråd
valgforsamling kl. 19.
Her kan du komme og stille op som kandidat
til menighedsrådet, eller du kan være med til
at vælge mellem de opstillede kandidater.
Kandidaterne giver først en præsentation,
og bagefter er der mulighed for debat.
Afstemningen foregår skriftligt.

HVORFOR SKAL JEG STILLE OP TIL
MENIGHEDSRÅDET?
Du kan være med til at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste
to eller fire år *. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge,
familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget
helt andet.
Hvis du er medlem af folkekirken og har lidt plads i dit tidsbudget, giver
det rigtig god mening at være med. Hvis du er i tvivl, så kom til oriente
ringsmøde i dit menighedsråd og se, om det er noget for dig.
*St. Fuglede menighedsråd sidder i to år. De øvrige menighedsråd sidder i fire år.
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FORMANDEN FOR TRESOGNSRÅDET
(Rørby, Værslev og Lille Fuglede) FORTÆLLER OM
AT SIDDE I MENIGHEDSRÅDET:
”Hvis du har interesse, lyst
og tid, så er det nu, du har
chancen for at gøre en for
skel i dit lokale menigheds
råd, da der i år skal være
valg til samtlige menigheds
råd i Danmark i efteråret
2020.

Jeg har været med i menighedsrådet i 4 år, heraf
2 som formand, det har været spændende, men
også lidt grænseoverskridende, da jeg skulle af
løse en formand, der havde siddet i over 40 år.

I vores sogne Rørby, Vær
slev og Ll. Fuglede skal der også vælges nye med
lemmer til menighedsrådet. Flere har været med i
mange år og ønsker at trække sig og give plads til
nye medlemmer, så vi kan få ny energi og inspira
tion til arbejdet for vores menigheder.

Menighedsrådene fra Rørby, Værslev og LI. Fug
lede blev sammenlagt ved sidste valg til et me
nighedsråd, derved kunne vi samle ressourcerne.
Desværre er det jo sådan, at medlemmerne af me
nigheden ikke ligefrem står i kø for at være med i
menighedsråds arbejdet.

Og hvad laver så et menighedsråd?
Den korte udgave er: alt det, som præster og det
øvrige personale ikke klarer.

Sammenlægningen er gået forbavsende godt, sy
nes jeg. Selvfølgelig kan der godt, en gang imellem
komme et ”vi plejer”, men så drøfter vi sagerne og
bliver enige om en fælles løsning.

Det var den lette forklaring, men der er selvfølge
lig fastsat, hvilke opgaver der skal ordnes.
I lov om menighedsråd (LBK nr. 771 af 24. juni 2013)
står der bl.a. at:
1.
2.

Samtlige kirkelige og administrative anliggen
der styres af menighedsrådet, medmindre an
det er særligt hjemlet i lovgivningen.
Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Heldigvis går det godt, da de øvrige medlemmer
også har været med i mange år. Dermed har jeg en
masse erfaring at trække på.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i menighedsrå
det inden du evt. melder dig som kandidat, må du
meget gerne kontakte mig på tlf.: 24 45 14 13.
Ruth Lang”

Arbejdet i menighedsrådet er derfor mangeartet
og spændende, lige fra medvirken til ansættelse af
præster og andet personale til vedligeholdelse af
kirker, kirkegårde og øvrige bygninger.
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ORIENTERINGSMØDER:
Datoer for orienteringsmøder i
Hvidebæk pastorat:
JORLØSE MENIGHEDSRÅD:
TIRSDAG DEN 21. JULI KL. 19.00 I JORLØSE FORSAMLINGSHUS
STORE FUGLEDE MENIGHEDSRÅD:
ONSDAG DEN 12. AUGUST KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
RØRBY, VÆRSLEV & LILLE FUGLEDE MENIGHEDSRÅD:
TORSDAG DEN 13. AUGUST KL. 19.00 I RØRBY PRÆSTEGÅRD
UBBY MENIGHEDSRÅD:
TORSDAG DEN 20. AUGUST KL. 19.00 I UBBY KIRKE

Store Fuglede Kirke inviterer til
orienteringsmøde i:
Store Fuglede Sognegård,
Fugledevej 37,
4480 Store Fuglede
ONSDAG DEN 12. AUGUST 2020 KL. 19.00
Store Fuglede menighedsråd vil orientere om rå
dets arbejde vedrørende Store Fuglede Kirke. Sto
re Fuglede Kirke er en selvstændig enhed i Hvide
bæk Pastorat under Kalundborg Provsti. Her vil vi
orientere om, hvad det egentlig er, vi går og laver,
og hvordan styringen er i kirken.
Vi håber, man vil møde op denne dag, hvor vi vil for
søge at besvare alle de spørgsmål, der måtte være
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om vores kirke her i Store Fuglede. Vi i rådet øn
sker naturligvis at bevare kirken i dens nuværende
form.
Tirsdag den 15. september 2020 er der valg til me
nighedsrådet, og vi vil meget gerne have, at der er
nogen, der kunne tænke sig at møde op.

ÅRETS KONFIRMANDER

				

I PASTORATETS 6 KIRKER

KOMMENDE
KONFIRMATIONER

På grund af restriktionerne i
forbindelse med corona måtte
årets konfirmationer rykkes til
nye datoer:
DEN 14. OG 21. JUNI FORLØB
DE FØRSTE AF KONFIRMA
TIONERNE:
14. juni kl. 10.30 i Ubby Kirke
Laura Marie Vincentz Abkjær
Nanna Hjortebjærg Andersen
Oluf Emanuel Hänninen Frøslev
Josefine Bennedsen Holm
Shauli Kathrine Duran
Mortensen
Mike Juul Rasmussen
14. juni kl. 10.30 i St. Fuglede
Kirke
Mads Stensgaard Obel
Michelle Weinreich Olsen
21. juni kl. 10 I Ubby Kirke
Zille Victoria Andersen
Amanda Clara Hansen
Viktoria Juel Larsen
Freja Nonbo Olsen
Mathilde Pedersen
Pil Nynne Dehn Petersen
Mie Vraast-Thomsen

23. august kl. 10.30 i
Lille Fuglede Kirke
Nicolai Rosenqvist Bering
Jeanne Malene Johnsen
Alexander Nielsen
Oliver Darré Poulsen
Frederikke Fuglsang Richter
30. august kl. 10 i
Rørby Kirke
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
Emil Magnus Plassmann
Nanna Marie Rølle
30. august kl. 10.30 i
St. Fuglede Kirke
Paul Dustin Rabbon Callueng
Charlotte Bjørg Christensen
Brianna Lise Jørgensen
Marcus Mørk Jørgensen
Camilla Rauschning Sørensen
6. september kl. 10.30 i
Jorløse Kirke
Lasse Brandt Arildslund
Katrine Grønbech Nielsen

20. september kl. 11 i
Værslev Kirke
Amalie Sørensen
27. september kl. 10.30 i
Ubby Kirke
Oliver Friberg Lyngholm
Bohlbro
Noa Tvergaard Henriksen
Maja Karin Thorsen Jacobsen
Freja Valentin Kamonram
Magnus Noah Baldur Kansby
Frederik Høy Nielsen
Mike Sonni Petersen
Julius Sønderby Poulsen
Elena Ruhoff
Michelle Søndergaard Svensson

INDSKRIVNING
TIL KONFIRMATION 2021:
Indskrivning kan ske digitalt på
https://www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirma
tion/konfirmandtilmelding eller
via kirkernes fælles hjemmeside:
https://www.hvidebækpasto
rat.dk
Tilmelding senest den 20. august
2020. Ved overskreden frist kan
man henvende sig til en af præs
terne i pastoratet.
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FASTE AKTIVITETER:
TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE KIRKE
MANDAGE KL. 19
V/ KIM GILLING HANSEN OG PIA RIDDERTOFT
28. SEPTEMBER– 26. OKTOBER – 30. NOVEMBER
Inspirerende aftenener med bud på, hvad vi konkret kan bruge
kristendommen til i vores hverdag. Aftenen afsluttes med en kort
andagt, hvor vi kan bede og tænde lys, og hvor vi synger en af de
enkle sange fra Taizé.

MEDITATION I UBBY KIRKE
TIRSDAGE KL. 17-18
V/ KIM GILLING HANSEN
11. AUGUST – 8. SEPTEMBER – 10. NOVEMBER
Meditation har altid været en del af den gamle
kristne tradition. Ordet ”meditation” betyder ”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 anspændt
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heden og derved være til stede i livet. At være nær
værende i nuet gennem ro og stilhed.
Meditationsaftenenerne varer ca. en time. Du be
høver ikke at tilmelde dig, men tag evt. et tæppe
med, så du ikke bliver kold under meditationen.

KOR I HVIDEBÆK PASTORAT
VOKSENKORET:
FØRSTE GANG EFTER SOMMERFERIEN BLIVER
TIRSDAG DEN 18. AUGUST.
Hvidebæk pastorats voksenkor øver hver tirsdag
aften i Ubby Kirke fra kl. 19-21 under ledelse af Be
rit Paludan. Der er ingen krav om nodekendskab
– eneste krav er, at du kan lide at synge.
Koret optræder ved enkelte gudstjenester i løbet
af året.
Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte
Berit Paludan på tlf. 53545477.

DU KAN HØRE VOKSENKORET VED FØLGENDE ARRANGEMENTER:
Søndag den 6. september – skovgudstjeneste i Værslevskoven
Søndag den 27. september – høstgudstjeneste i Rørby Kirke
Søndag den 11. oktober – løvfaldsgudstjeneste Jorløse Kirke
Søndag den 8. november – gudstjenesterne i Værslev og Ubby Kirke
Søndag den 13. december – julekoncert i Ubby Kirke

BØRNEKORET
Er du mellem 6 og 10 år? Og kan du lide at synge?
Så er kor måske lige noget for dig. Vi mødes i Ubby
Kirke onsdag eftermiddag kl 16-17.30. Første gang er
onsdag den 19. august.

Vil du også være med, skal du bare få mor eller far
til at ringe til mig eller komme på besøg til en kor
prøve. Jeg hedder Berit, og du kan få fat på mig på
tlf. 53545477.

Vi synger alle mulige sjove sange og hygger med saft
og kage. Engang imellem er vi med til gudstjenester
eller koncerter - det er mega sjovt.
Du behøver ikke være skrap til at læse, for vi synger
sangene så mange gange, så vi kan dem udenad.
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25-ÅRS JUBILÆUM X 2
BENTE OG HELGE STAVNSKÆR

1. august 2020 kan graverparret ved Rørby Kirke fejre 25 års ansættelse.
Et utroligt vellidt og flittigt par som altid har øje for menighedens vel
befindende og kirkens og kirkegårdens udseende. Samtidig er parret
utrolig hjælpsomme – altid med ja-hatten på, både ved kirkelige hand
linger og ved arrangementer i konfirmandstuen.
Rørby menighed, præstepar og præster ønsker tillykke med jubilæet.
Flemming Møller, kontaktperson.

August
HVIDEBÆKAFTEN

DEBATAFTEN MED FOREDRAG
– HVORFOR HAR VI MENIGHEDSRÅD?
TORSDAG DEN 27. AUGUST KL. 18
UBBY FORSAMLINGSHUS

selv, men via foreningen kunne lære af andre råds
erfaringer.

Tidligere formand for Landsforeningen af Menig
hedsråd, Inge Lise Pedersen, tager spørgsmålet
op: ”hvorfor har vi menighedsråd?”.

Alligevel var der stor modstand både mod menig
hedsrådene og mod, at de dannede en forening,
og op gennem tiden har der også været modstand
mod at give rådene større beføjelser.

Emnet er yderst aktuelt, da valget til menighedsrå
dene sker den 15. september.
Inge Lise Pedersen skriver:
”Da der blev indført menighedsråd, betød det,
at den lokale sognemenighed selv kunne vælge
deres præst, og med tiden fik rådene større og
større økonomisk råderet, men det tog over 100
år, før det blev slået fast i 2006, at menighedsrå
det i samvirke med præsten også har ansvar for
det kirkelige liv.
Dannelsen af Landsforeningen af Menighedsråd i
1920 styrkede det lokale niveau, fordi det enkelte
råd nu ikke var henvist til at gøre alle erfaringer
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Den modstand er overvundet. Er menighedsråde
ne nået til at måtte erkende som Thomas Nielsen,
da han gik af som magtfuld fagforeningsmand at
”Vi har sejret ad helvede til godt”? Kan vi nu blot
hvile på laurbærrene, eller er der helt nye spørgs
mål der trænger sig på?
Det vil jeg gerne lægge op til en diskussion om.”
Af hensyn til traktementet skal der ske tilmelding
til arrangementet til kirkens kontor på tlf. 21441001
eller på mail ew@km.dk senest den 11. august.
Tilmelding er kun nødvendig, hvis man ønsker at
spise med. Spisning foregår fra kl. 18-19.

September

FÆLLESSANG
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER
KL. 14.30 – 16, UBBY KIRKE
Der er plads til alle stemmer, når organist Vibeke
Bjergaard og kirkesanger Elizabeth Wilstrup hol
der fællessang, som foregår på skift i Ubby Kirke
og i sognegården i St. Fuglede. Vi synger primært
sange fra Højskolesangbogen.

SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV
V/ PETER MICHAELSEN
SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 14 , VÆRSLEVSKOVEN
En ægte grøn gudstjeneste i
skønne omgivelser i Værslev
skoven. De dygtige accordion
spillere, Dean Delgiusto og Stig
Anders Larsen, sørger for den
festlige musik til gudstjenesten.
Pastoratets voksenkor medvir
ker.

UD I DET BLÅ – ÅRETS HEMMELIGE TUR
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER
AFGANG FRA ST. FUGLEDE KIRKE KL. 9.00
Der er desværre ikke mulighed for tilmelding, da bussen er fyldt.
Turen koster 125 kr. og inkluderer frokost samt kaffe, te og kage
undervejs.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 14. juli kl. 14.00 ved maki		
Tirsdag den 11. august kl. 14.00 ved pmi		
Tirsdag den 8. september kl. 14.00 ved kgh		
Tirsdag den 13. oktober kl. 14.00 ved kgh		
Tirsdag den 10. november kl. 14.00 ved pmi		

RØRBY

VÆRSLEV

JULI

05/07/20
12/07/20
19/07/20
26/07/20

4. s. e. trin
11.00 - pmi					
5. s. e. trin		
9.30 - maki			
6. s. e. trin
9.30 - maki						
7. s. e. trin			

AUGUST

02/08/20
09/08/20
16/08/20
23/08/20

8. s. e. trin		
11.00 - pmi
9. s. e. trin
11.00 - pmi						
10. s. e. trin		
9.30 - kgh				
11. s. e. trin			

30/08/20

12. s. e. trin

10.00 - pmi		
konfirmation

SEPTEMBER

06/09/20
13/09/20
20/09/20
27/09/20

13. s. e. trin		
14.00 - pmi				
skovgudstjeneste
14. s. e. trin
9.30 - kgh		
15. s. e. trin		
11.00 - kgh
konfirmation
16. s. e. trin
11.00 - maki 						
høstgudstjeneste

OKTOBER

04/10/20

17. s. e. trin		

11.00 - kgh

08/10/20
11/10/20

Torsdag							
18. s. e. trin
11.00 - maki
9.30 - maki				

18/10/20

19. s. e. trin

9.30 - maki		

25/10/20

20. s. e. trin

9.30 - pmi

11.00 - kgh				

NOVEMBER

01/11/20
08/11/20
15/11/20
22/11/20
29/11/20

Alle Helgen
17.00 - kgh				
22. s. e. trin		
9.30 - pmi
23. s. e. trin
11.00 - pmi		
s. s. i kirkeåret
9.30 - pmi
11.00 - kgh				
1. s. i advent			

DECEMBER

06/12/20
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2. s. i advent

11.00 - kgh				

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

					
9.30 - pmi
			
11.00 - maki		
						
11.00 - maki			
9.30 - maki

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

10.30 - maki

UBBY

11.00 - maki

9.30 - pmi
11.00 - kgh

konfirmation

				
10.30 - maki
9.30 - maki		
11.00 - maki		 konfirmation
11.00 - pmi			
9.30 - pmi
						

9.30 - pmi		

11.00 - pmi		

							
				
19.00 - pmi
11.00 - maki			

				

løvfaldsgudstjeneste

9.30 - kgh

11.00 - pmi

				
19.00 - maki		
11.00 - kgh			
9.30 - kgh
9.30 - pmi		
11.00 - kgh		
				
11.00 - pmi
10.30 - maki				
familiegudstjeneste

				

14.00 - maki

familiegudstjeneste

11.00 - kgh
10.30 - kgh

konfirmation

14.00 - kgh

gospelgudstjeneste

17.00 - maki

spaghettigudstjeneste

11.00 - kgh

5-årsdåbsjubilæum

9.30 - kgh

19.00 - kgh
11.00 - pmi
9.30 - kgh
9.30 - kgh
15.00 - kgh

familiegudstjeneste

9.30 - kgh
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FOREDRAG
TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 19
RØRBY KIRKES KONFIRMANDSTUE
Eigil 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 seks
lande: Bulgarien, Serbien, Slovakiet, Rumænien,
Ungarn og Østrig.

KONCERT

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 14
VÆRSLEV KIRKE
Der er lagt op til en gribende forestilling, når sanger Elizabeth Wilstrup
og pianist Vibeke Bjergaard udfolder en kærlighedshistorie om håb,
lykke og desperation fortalt gennem et udvalg af arier, jazz og blues
sange, musicalsange og viser.
Gratis adgang.

HVIDEBÆK PASTORATS

FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE

V/ MARIANNE KISTRUP
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 11
RØRBY KIRKE
Høstgudstjeneste er en gudstjeneste, hvor vi synger efterårssange og
fejrer årets høst. Høstgudstjenesten afholdes lige som sidste år i Rørby
Kirke.
Med musikalsk deltagelse af pastoratets kor og de to unge folkemusi
kere Anna Aagaard og Frey Klarskov. Pastoratets voksenkor medvirker.
Efter gudstjenesten samles vi til fællesspisning i præstegårdshaven i
Rørby, hvor der vil blive serveret en let anretning.
Hvis vejret arter sig, vil musikerne spille op til folkedans i haven.
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Oktober

FÆLLESSANG
TORSDAG DEN 1. OKTOBER kl. 14.30
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Der er plads til alle stemmer, når organist Vibeke
Bjergaard og kirkesanger Elizabeth Wilstrup hol
der fællessang, som foregår på skift i Ubby Kirke
og i sognegården i St. Fuglede. Vi synger primært
sange fra Højskolesangbogen.

KONCERT MED
MIDDLE EAST PEACE ENSEMBLE
TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 19
LILLE FUGLEDE KIRKE
MEPE har siden 2003 be
gejstret publikum med sit
medrivende, virtuose spil
og sit idégrundlag om at
skabe fred mellem men
nesker. Musikken favner
alt fra jødisk klezmer og
arabiske kærlighedssange
til egne kompositioner og
klassiske værker.
Musikerne har alle forskel
lig kulturel, geografisk og
religiøs baggrund men har
valgt at respektere hinan
den og samles i musikken.
Alle medlemmer af en
semblet er håndplukkede
og blandt de førende på
deres felt. De har alle viljen og lysten til at gå ind
i hinandens musikalske kultur og lære hinandens
musik at kende. Resultatet er en musikalsk smelte
digel af mellemøstlig musik med et velgørende og
anderledes udtryk, som bygger bro mellem kultu

rer og mennesker og samles i en ny unik klang med
et fælles håb om fred.
Adgang til koncerten er gratis. I pausen serveres
der kaffe, te, sodavand og kage.
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GOSPEL SISTERS

KOMMER TIL UBBY

SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 14 – UBBY KIRKE
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.

Med Gospel Sisters kan man typisk forvente en
utrolig høj musikalsk standard og en smittende
energi, hvor man i de stille nuancerede ballader
mærker hårene rejse sig, for i det næste øjeblik at
lade sig rive med af svingende gospelrytmer.
Ofte medinddrages publikum aktivt un
dervejs og tages med på rejse i gospelhi
storiens univers.
Pigerne mødtes oprindeligt i Gospelkoret
Unity, som blev startet af radio/tv-manden
Georg Julin, og de har siden medvirket i
utallige sammenhænge. De seneste 15 år
har gruppen haft mere travlt end nogen
sinde før og spiller op imod hundrede kon
certer om året særligt i Norden.
Gruppen har desuden turneret i Østen i
samarbejde med de danske ambassader.
Det er gratis at deltage.

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 14.30
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

Island Rundt med traktor og campingvogn
”Island rundt!” – var svaret, når Kurt Frederiksen
blev spurgt, hvor han skulle hen næste gang, efter
at han i sommeren 2017 var kørt til Nordkap med
sin gamle traktor og campingvogn. Planen var seks
uger, Island rundt, så tæt ved kysten som muligt og
også gennem det indre af landet – hvis muligt. Ca.
4.000 km, alene og med 25 kilometer i timen.
Kunne traktoren klare det? Kunne campingvognen?
Hvad med ham selv?
Planlægningen begyndte midt på foråret 2019, fær
gereservationer, klargøring af traktoren, af cam

16

pingvognen, sponsoraftaler, pressekontakter. Han
vidste, at han skulle have så lidt som muligt med. Så
dan var rejsen tænkt, sådan blev den gennemført,
og tilbage står et anderledes møde med landet, na
turen og befolkningen. Alle vegne vakte køretøjet
opmærksomhed og skabte kontakt. Den islandske
presse skrev om det, og snart gik rygtet fra dal til
dal. – Nu er han på vej!

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 17
UBBY KIRKE
V/ MARIANNE KISTRUP
Ubby Kirke inviterer til børnevenlig gudstjeneste
med efterfølgende spisning. Så glem alt om mad
lavning og opvask for en enkelt dag og nyd roen
og freden i kirkerummet. En anderledes og dejlig
måde at være sammen med familien på.

Maden er gratis, og der er ingen tilmelding.

LØVFALDSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 11. OKTOBER KL. 19
JORLØSE KIRKE
V/ PETER MICHAELSEN

Traditionen tro fejrer vi høsten med en
aftengudstjeneste i Jorløse Kirke med
deltagelse af pastoratets voksenkor.
Efter gudstjenesten går vi over i forsam
lingshuset, hvor vi synger høst- og efter
årssange, og hvor Jorløse menighedsråd
byder på kaffe og kage.

SOGNEEFTERMIDDAG I UBBY
TORSDAG DEN 15. OKTOBER KL. 14
UBBY KIRKE
Jacob Bech Jensen fortæller om at være medlem af kom
munalbestyrelsen i Kalundborg Kommune og have for
mandsposten for teknik- og miljøudvalget.
Han vil ligeledes fortælle om sin tid i Hvidebæk kommu
nalbestyrelse og forskellen som politiker i den mindre Hvi
debæk Kommune og den nuværende Kalundborg Kom
mune.
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5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM
SØNDAG DEN 18. OKTOBER KL. 11
UBBY KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN

Alle børn, som er døbt i Hvidebæk pastorat for fem
år siden, er inviteret til jubilæumsgudstjeneste!
Vi skal høre om, hvordan det var, dengang du blev
døbt, og så skal vi synge nogle nye børnesange.
Bagefter vil der være noget at spise og drikke. Tag
gerne hele familien med!
Med deltagelse af organist Vibeke Bjergaard og
kirkesanger Elizabeth Wilstrup.
Alle er velkomne.

HVIDEBÆKAFTEN
TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL. 19
UBBY FORSAMLINGSHUS

Livet er et mirakel

- foredrag ved astrofysiker Anja C. Andersen og
præst Anna Mejlhede
Nogle bliver svimle, når de kigger ud i himmel
rummet, andre bliver nysgerrige - og nogle ser
ligefrem glimt af Gud. Men hvad skabte det enor
me univers, og hvad har formet vores liv?
Hvorfor er vi til, og hvad kommer vi fra? Findes
intet, eller er der altid noget i alting?
I bogen ”Livet er et mirakel” (revideret genud
givelse 9. april 2019) og ”Undremagasinet” fra
2015, deler astrofysiker Anja Cetti Andersen, og
præst og forfatter Anna Mejlhede deres faglige
viden, personlige historie og eksistentielle over
vejelser. Ikke bare for at blive klogere på de na
turvidenskabelige- og religiøse grundsten, der er
grundlaget for vores kultur, men også fordi beg
ge vinkler indkredser, hvad det vil sige at være
menneske.
Måske har mennesket netop brug for begge ind
faldsvinkler til verden for bedre at indkredse,
hvad det vil sige at være til? Troen og naturviden
skaben holder os nemlig, fra hver sin vinkel, fast
på at vi er mennesker, ligesom disse to områder
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på hver sin måde forsøger at skubbe til grænser
ne for, hvordan vi opfatter livet, dets muligheder
– og verdenen omkring os.
Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet
og kan ske ved henvendelse til kirkens kontor på
tlf. 21441001 tirsdag-torsdag kl. 10-14 eller på mail:
ew@km.dk senest 10. oktober.

KONCERT
ONSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19
ST. FUGLEDE KIRKE
Accordionspiller, Ditte Lykke Hansen, kommer til St. Fug
lede Kirke og viser, hvor alsidigt et instrument, accordio
nen er. Som hun selv forklarer:

”De fleste mennesker kender desværre kun harmoni
kaen som instrumentet, der kan spille sømandsviser og
dansktop. Hvilket jo også er fint, men det er slet ikke der,
hvor det stopper!
Derfor vil jeg gerne vise, at der kan spilles alt fra Bach og
ny klassisk - til italiensk underholdning og franske muset
te-valse.”
Ditte Lykke Hansen er 4-dobbelt danmarksmester i accor
dion og studerer på Det Kongelige Danske Musikkonser
vatorium.

November
ALLEHELGENSAFTEN
Søndag den 1. november
Kl. 17 i Rørby Kirke v/ Kim Gilling Hansen
Kl. 19 i Ubby Kirke v/ Kim Gilling Hansen
Kl. 19 i Lille Fuglede 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
dem, vi har mistet. I vores kirker bliver navnene på
dem, som er døde i løbet af det seneste år, læst
op, og man kan også tænde et lys i kirken.
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KONCERT

MED PIANIST CARSTEN DAHL
TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 19
LILLE FUGLEDE KIRKE
tælling og inspirerende tanker om kunsten. Han vil
blandt andet fortælle om, hvordan han har vendt
en ekstremt angstfyldt barndom til at være selve
motoren i hans kunstneriske virke, hvor han er
kendt som et af landets bedste koncertpianister
og som en superskarp, uprætentiøs og autentisk
foredragsholder.
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 for

Carsten Dahl 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.

KONCERT MED SVESTAR
ONSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19
RØRBY KIRKE
”Kærligt hilset fra ingenmandsland”
For seks år siden besluttede sangeren
Anne Roed Refshauges familie at rydde op
på loftet. I bunden af en gammel kuffert
fandt de breve og syv dagbøger, som hen
des sønderjyske oldefar, Niels Refshauge,
havde skrevet. De var fra hans år ved øst
fronten under første verdenskrig.
Det var barsk og rørende læsning fyldt med for
tvivlelse over menneskets grusomheder, rædsler
fra frontens skyttegrave og længsel efter familien
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, og det
er bl.a. disse kontraster, som sangene og musikken
i ”Kærligt hilset fra ingenmandsland” tager afsæt
i. At der kan være den smukkeste stjerneklare him
mel, mens marken er fyldt med døde unge kroppe,
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hunde, heste og granathuller. At solen kan skinne
og flodens vand løbe, som om der ikke er krig, mens
buldren af kanoner høres i det fjerne.
Svestar er en musikalsk gruppe, som består af
Anne Refshauge, sang
Kirstine Sand, violin
Kirstine Elise Pedersen, cello og
Marie Sønderby, klaver
Gæstemusikere: Marika Thinggaard Andersen, kla
rinet og saxofon og Søren Østergaard Pedersen,
kontrabas.

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER
KL. 14.30 – SOGNEGÅRDEN
Cand.mag. i historie, Paul Erik Friis, fortæller om inddæmningen af
Lammefjorden. De første nybyggere levede ganske primitivt i jord
huse. Husene fungerede dog som en form for sommerhus, for det
var nemlig ikke fattigfolk, der bosatte sig på Lammefjorden.

Paul Erik Friis
Billedet viser ifølge Paul Erik
Friis Lammefjordens første
sommerhus

SOGNEEFTERMIDDAG I UBBY
TORSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 14.30
UBBY KIRKE
Ubby menighedsråd inviterer til en hyggelig eftermiddag med æble
skiver og musik og sang v/organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger
Elizabeth Wilstrup.

FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10.30
ST. FUGLEDE KIRKE
V/ MARIANNE KISTRUP
Årets minikonfirmander opfører krybbespil, og bag
efter fortsætter vi i sognegården og julehygger med
godter og æbleskiver.
Alle er velkomne.
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JULE- FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 15
UBBY KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
Familier, børn, unge og gamle inviteres til en festlig ju
legudstjeneste med deltagelse af de kommende konfir
mander, som traditionen tro vil være med til at gøre julens
fortælling levende! Bagefter går vi i procession ned til ju
letræstænding på torvet i Ubby kl. 16.00.

December
JULEHYGGE

I RØRBY PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 14

Vær med til en hyggelig ef
termiddag, når vi synger ju
len ind sammen med trioen
bestående af Bente Stavn
skær, Birthe Vibeke Ander
sen og Karen Margrethe
Gammelby.

FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 14
LL. FUGLEDE KIRKE
Kirkenisserne Tip og Top, som bor i tårnet på Ll. Fug
lede Kirke, er på vej til Grønland for at hjælpe jule
manden. De har lovet at skabe årets nissefest med
gamle julelege, sange og pebernødder. Men alt går
ikke lige, som det skal.
For 6. år i træk laver de en dejlig børneteaterguds
tjeneste sammen med præst Marianne Kistrup.
Efter gudstjenesten er der godteposer til børnene
samt kaffe, te, sodavand og julekager til alle.
Det er gratis at deltage.

22

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.30
SOGNEGÅRDEN

Vær med til en hyggelig eftermiddag med kaffe
bord og bankospil med Marianne Kistrup. Der er
naturligvis præmie til de heldige vindere. Med
bring en lille gave til ca. 20 kr. til vores lille gaveleg.

JULEKONCERT
SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 14
UBBY KIRKE

Julestemningen lander i Ubby
Traditionen tro inviterer Ubby menighedsråd til ju
lekoncert i Ubby Kirke, og i år får vi glæde af gospel

koret Trinity under ledelse af Claes Wegener, som
synger mange af de kendte smukke julesalmer i en
nyfortolkning.
Krydret med Claes’ magiske evner til at få harmo
nierne til at flyde og salmerne til at vækkes, skal vi
bare læne os tilbage og lade os forføre ind i jule
stemningen.
Koret har tidligere gæstet Værslev Kirke til påske
gudstjeneste, hvor de krydrede gudstjenesten med
gospelsalmer.
Hvidebæk pastorats voksenkor deltager og synger
de smukke salmer på traditionel vis, så der er lagt
op til en masse fællessang.
Efter koncerten serverer menighedsrådet æbleski
ver og gløgg.
Vi garanterer, at alle går hjem med julestemningen
i hus.

ØVRIGE ARRANGEMENTER I DECEMBER BLIVER
ANNONCERET I DET NÆSTE KIRKEBLAD
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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 transpor
ten. Ring i god tid før arrangementet til
regnskabskontoret 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 Kirke:
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: 1. oktober 2020

