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

DECEMBER 2020 – MARTS 2021

”OG DOG BÆRE BLUS VI MED GLÆDE”.

Vi holder faklen tændt med en lang række spændende arrangementer,
foredrag og koncerter i pastoratet – læs om det fra side 8

CORONA-TRISTHEDEN HAR LÆNGE
HVILET OVER LANDET
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Sådan beskriver Grundtvig stemningen i naturen
og sindet lige nu forud for advent. Linjerne er første vers i en smuk salme, som vi heldigvis har med
i den nye salmebog (DDS 733). Omkvædet i de to
første vers er: ”Og dog bære blus vi med glæde”.
Dermed udtrykker Grundtvig et håb og et lyssind
midt i det trykkende og mørke. Han skrev salmen
lige før advent 1847 på et tidspunkt, hvor der var
så meget uafklaret i Danmark og så meget, der virker truende. Danmark stod over for ophævelsen
af enevælden og før en krig i Slesvig-Holsten. Der
skulle også komme gode forandringer, men i en
opbrudstid breder usikkerheden sig også.
Så er det godt at synge ” Og dog bære blus vi med
glæde”, mens man tænder lysene inden døre og
rykker sammen, mens mørket samler sig udenfor.
Grundtvig offentliggjorde først sit digt den 29. december 1849. Tidspunktet var ikke tilfældigt valgt.
Midt i treårskrigens krisemørke vil salmedigteren
minde om, at den blinde skæbnetros strenge vinter er forbi. Hedenskabets ”gråd for Balder” (i vers
2), dvs. sorg over lysets død, hjælper ikke. Isen
smelter, mørket flygter og vinteren viger, når livets og lysets spirende sejr fødes med Betlehemsbarnet i krybberummet. I den urgamle nordiske
solhvervsfest fejrede man årstidens skæbnetunge
skifte, men i kirkens solhvervsfest fejres ”den evige vår”, som indvarsles med Kristi fødsel.
Det gamle offerbål, der skulle kalde solen tilbage,
bliver nu et festblus for kirkeåret, hvor mørket går
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i graven og liv og lys opstår, fordi Kristus er ”solen
i skjul” (vers 7).
Allerede fra vers tre kunne Grundtvig i omkvædet
skrive: ” Derfor bære blus vi med glæde”. Forud
havde han nemlig skrevet:

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Lyset og glæden, der venter forude, er det, der gør
det muligt at glæde sig i nuet:

”Derfor bære blus vi med glæde”.
Advent er tiden, hvor vi har et lys og en glæde, der
venter forude, som er med til at give lys og glæde
til øjeblikket nu. Dybest set er hver gudstjeneste
advent, forventningen og bønnen om, at Jesus
selv vil komme til os i sit ord og i sin ånd, at han
vil spise og drikke med syndere – for at sætte os

fangne i frihed, frihed fra synd og død, friheden til
at være Guds kære børn i syndernes forladelse og
opstandelsens håb – og for at give os synet igen –
vi som er blinde for Guds kærlighed.

barn i krybberummet. Endnu engang får vi lov til
at tage imod ham, endnu engang giver han os håb
og forventning om, at der venter os noget langt
større end vore forventninger.

Kirkeåret begynder med forventningen om, at
den kendte historie skal bringe os noget nyt. Vi
kender fortsættelsen på den bibelske historie, og
ved, hvad der vil ske, men ved ikke, hvad der vil ske
med os i lyset af det. Vi står på tærsklen til det nye
år, samme sted som sidste års 1. søndag i advent, 4
søndage før jul, men alligevel et andet sted i vores
liv. Og så kommer han nok engang til os, som den
voksne mand, der udlægger Bibelen i synagogen
i Nazaret, og som det lille klynkende Betlehems-

Brug derfor denne tid til, på trods af corona, at
tænde lysene i hjerte og sind!

Glædelig advent ønskes I af præsterne ved Hvidebæk Pastorat

NYT FRA ALLE KIRKERNE I HVIDEBÆK PASTORAT:
VIGTIGT!

Vi vender tilbage til de gamle tider for gudstjenester
i det nye kirkeår. Dvs. fra december måned bliver de
almindelige gudstjenester kl. 9.00 og kl. 10.30.

Forsøget med de nye tider er slut, og menighedsrådene har besluttet at vende tilbage til de gamle
tider.

NYT – HVIDEBÆK PASTORATS KIRKEHØJSKOLE

Kirkens helt officielle formålsparagraf lyder på, at
vi skal forkynde Jesus Kristus som verdens frelser.
Og i forlængelse af dåbsbefalingen fra Matthæusevangeliet, siger Jesus: ”…idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer”. Så vi har
meget at leve op til som kirke! Derfor skylder vi

også at sørge for både oplysende men også teologiske foredrag af høj kvalitet! Det er det, vi sigter
imod med vores nye initiativ. Enkelte foredrag vil
få mærkaten ”KIRKEHØJSKOLE” fremover. For
dig der vil vide mere om kristendommen og dybere ind i det teologiske landskab.

CORONA OG KIRKEN & JULEAFTEN UNDER CORONA

Vi skal lige nu bære mundbind og holde to meters
afstand til de kirkegængere, vi ikke lige er på krammeomgang med. Dvs. at alle vore gudstjenester
og arrangementer i kirkerne typisk kun har plads
til et sted mellem 20 og 65 mennesker. Til årets
store trækplaster – juleaften, skal du derfor melde

dig til hos præstesekretæren for at bestille plads.
Ved de andre arrangementer fordeles pladserne
normalt efter først til mølle. Men du bedes holde
dig orienteret via hjemmesiden og facebook, eller
ring til os og hør.
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Jorløse Kirke den 6. sept.

Lille Fuglede Kirke den 23. aug.

Jorløse Kirke den 6. sept.

Store Fuglede Kirke den 30. aug.
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Ubby Kirke den 27. sept.

Store Fuglede Kirke den 14. juni

ENDELIG FIK VI GENNEMFØRT ÅRETS SIDSTE KONFIRMATIONER
– STORT TILLYKKE TIL JER ALLE!

Rørby Kirke den 30. aug.

Ubby Kirke den 14. juni

Rørby Kirke den 30. aug.

Ubby Kirke den 27. sept.

Ubby Kirke den 21. juni

Værslev Kirke den 20. sept.

Tillykke
til alle
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ORIENTERING:
DEN NYE STEMME
PRÆSENTATION AF KIRKESANGER
ARENDSE PLESNER
PR. 1. OKT. HAR VI FÅET ET NYT ANSIGT OG EN NY STEMME I VORE SEKS KIRKER.
Arendse er en erfaren kirkesanger (alt), der elsker
at synge og læse i kirken. Hun holder af andagten,
elsker de danske salmer og at følge kirkeårets gang
i ord og toner. Arendse er magister i musikvidenskab fra Københavns Universitet og har studeret
sang både dér og privat. Hun synger i kammerkoret
Sokkelund Sangkor og har gennem årene deltaget
som korsanger og som solist ved en lang række
musikgudstjenester og kirkekoncerter.
Arendse har tidligere arbejdet som orkesterproducent og senest som projektleder for udviklingsprojekter i Odsherred Kommune. Hun har boet
otte år i England, hvor hun arbejdede med mosaik
– og sang i Den Danske Kirke i London. Her mødte

hun sin mand, der er præst. Sammen bor de nu i
Føllenslev Præstegård med deres dreng på 12.
Arendse glæder sig til
at lære menigheden
bedre at kende. Hun
ser frem til samarbejdet med de nye kollegaer og til at musicere
med pastoratets øvrige dygtige kirkemusikere.

Velkommen til Arendse.
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

NY PRÆSTESEKRETÆR
PR. 1. NOVEMBER
HUN OVERTAGER STILLINGEN SOM PRÆSTESEKRETÆR EFTER
ELIZABETH WILSTRUP.
Lisbeth vil varetage kirkebogsføringen for pastoratets seks sogne, så skal du bruge en attest, have
lavet en navneændring eller bruge kirken på anden
måde, så kontakt Lisbeth Larsson. Kontaktinformation og åbningstider finder du på bagsiden af
bladet.

Lisbeth skriver om sig selv:
”Jeg er 59 år, er gift, har tre voksne sønner og et
barnebarn, som jeg nyder at være sammen med.
Jeg glæder mig til mit fremtidige job og samarbejde med borgere og medarbejdere i Hvidebæk
Pastorat.”
Velkommen til Lisbeth.
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
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FARVEL TIL ELIZABETH WILSTRUP
Vores kirkesanger og præstesekretær Elizabeth
Wilstrup stoppede hos os den 1. september og har
fået arbejde ved Kalundborg Kommune.

Vi vil gerne sige en stor tak til Elizabeth for hendes
tid hos os. Tak for din smukke stemme og dit gode
humør og tak for dine idéer og kreative input.

Held og lykke fremover fra alle os i
Hvidebæk Pastorat!

PASTORATETS 4 MENIGHEDSRÅD
ER NU BLEVET VALGT

Rørby, Værslev og
Ll. Fuglede fælles
menighedsråd
Rørby sogn:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Kathrine Møller
Birthe Andersen
Flemming Møller
De valgte stedfortrædere er:
Berit Paludan
Helene Grube

Værslev sogn:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Ruth Lang Sørensen
Tove Løfqvist
Torben Jørgensen
De valgte stedfortrædere er:
Karin Jensen
Knud Erik Vernersen

Lille Fuglede sogn:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Jan Holbech Larsen
Janet Elizabeth Larsen
Henrik Grevy
De valgte stedfortrædere er:
Anne-Mette Sørensen
Lone Bendsen

Jorløse
menighedsråd:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Knud Arnbo Nielsen
Sven-Erik Wöhlk Mortensen
Solvejg Lunøe
Berit Müller Staszak
De valgte stedfortrædere er:
Solvejg Christiansen
Lis Hansen

Store Fuglede
menighedsråd:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Lisbeth Jørgensen
Knud Sørensen
Ulla Karlshøj
Annelise Sørensen
Bent Jørgensen
Den valgte stedfortræder er:
Ejvind Petersen

Ubby menighedsråd:
De valgte medlemmer til
menighedsrådet er:
Gunver Nielsen
Jørgen Andresen
Helle Nielsen
Søren Madsen
Yvonne Madsen
Lone Hallgren
De valgte stedfortrædere er:
Kirsten Mortensen
Kirsten Nielsen
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FASTE AKTIVITETER:
SOGNEEFTERMIDDAGE
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

DATOERNE BLIVER: DEN 10. DECEMBER, 14. JANUAR, 11. FEBRUAR
OG 11. MARTS. ALLE KL. 14.30.
Eftermiddagene i Sognegården i Store Fuglede
fortsætter med den 2. torsdag i måneden. Men
omtalen i det nye år bringes i ugeaviserne. Der er

plads til maks. 30 i sognegården, som fordeles efter først til mølle.

TAIZÉ-AFTENER I JORLØSE KIRKE
DATOERNE BLIVER:
DEN 25. JANUAR – 22. FEBRUAR – 29. MARTS
FRA KL. 19.00 TIL CA. KL. 21.00
Vi har været nødt til at aflyse flere gange grundet
usikkerhed mht. til corona situation. Men vi satser
nu på at kunne gennemføre, hold dog øje med
facebook og hjemmeside eller kontakt Kim. MEN!:
Aftener med korte oplæg fra præsten og terapeuten fortsætter. Eksempler fra tidligere er oplæg til
refleksion som: ’Hvad kunne kristendommen have
at sige til de problemer, du slås med lige nu?’ –
’Hvor kunne du have brug for mere tro, håb eller
bare fred/ro i dit liv?’. Inspirerende aftenener med
bud på, hvordan vi konkret kan hente ”livshjælp” i
kristendommen til i vores hverdag. Du får selv mu-

lighed for at svare
og få feedback fra
gruppen. 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 sognepræst Kim Gilling Hansen
og terapeut Pia Riddertoft.

NB: Der er ingen Taizé-aften i december måned.

MEDITATION I UBBY KIRKE
2. TIRSDAG I HVER MÅNED FRA KL. 17.00-18.00
Meditation har altid været en del af den kristne tradition. Reformation og modreformation trængte
denne form for trospraksis tilbage, men den er
vendt stærkt tilbage de sidste 50 år. Vi udforsker
hver gang enkle teknikker og øvelser og slutter
med centreret bøn. Meditation er en øvelse i at
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være til stede i livet. En øvelse i at være nærværende i nuet gennem ro og stilhed, hvor vi helt bevidst
sætter dagens tanker og optagethed til side for en
stund.
Meditationsaftenerne varer ca. en time. Du behøver ikke at tilmelde dig, men tag eventuelt et tæppe med, så du ikke bliver kold under meditationen.

KOR I HVIDEBÆK PASTORAT
VOKSENKORET:
HAR DU LYST TIL AT SYNGE?

HVIDEBÆK PASTORATS KIRKEKOR
ØVER HVER TIRSDAG I UBBY KIRKE
UNDER LEDELSE AF BERIT PALUDAN
FRA KL. 19.00-21.00
Koret optræder ved enkelte gudstjenester i
løbet af åretHvis du har lyst til at være med, kan du kontakte Berit Paludan på tlf. 5354 5477. Der er
ingen krav til nodekendskab eller stemmekvalitet – eneste krav er, at du kan lide at
synge.
Koret medvirker ved nogle af vore gudstjenester, bl.a. 4. søndag i advent i Ubby Kirke.

November
FAMILIEGUDSTJENESTE
I ST. FUGLEDE KIRKE
V/ MARIANNE KISTRUP, SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10.30
Det er 1. søndag i advent, og vi holder traditionen
tro en familiegudstjeneste i St. Fugledes smukke
gamle kirke. Kom og find julestemningen frem og

syng med på de kendte julesalmer til en stemningsfuld gudstjeneste i julens tegn.

FAMILIEGUDSTJENESTE
I UBBY KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN, SØNDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 15.00
Adventstiden skydes i gang i Ubby Kirke med en
festlig julegudstjeneste for hele familien. Med deltagelse af konfirmanderne, som traditionen tro vil

være med til at gøre julens fortælling levende!
NB: Grundet corona-situationen har vi kun plads til
konfirmanderne og deres nærmeste.

9

December
JULEHYGGE I RØRBY
PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 14.00
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.

FAMILIEGUDSTJENESTE I LILLE
FUGLEDE KIRKE TIP OG TOP
- BØRNETEATER
SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 14.00
V/MARIANNE KISTRUP
Kirkenisserne Tip og Top, som bor i tårnet på Ll.
Fuglede Kirke, er på vej til Grønland med en julegave, de har lavet til Julemanden, og den vil de vise
børnene. Men gaven er væk. De prøver at trylle en
ny julegave frem, men de to nisser får mange problemer! Hvordan finder de en julegave, og hvad er
det egentlig, at julemanden skal have.
For 6. år i træk laver de en dejlig børneteatergudstjeneste sammen med præst Marianne Kistrup.

Det er gratis at deltage.

SOGNEEFTERMIDDAG I
SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14.30
Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffebord og bankospil med
Marianne Kistrup. Der er naturligvis præmie til de heldige vindere.

Medbring en lille gave til ca. 20 kr. til vores lille gaveleg!
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JULESTEMNINGEN LANDER I UBBY
SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 14.00
Traditionen tro inviterer Ubby menighedsråd til julekoncert i Ubby Kirke, og i år får vi glæde af gospelkoret 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 harmonierne
til at flyde og salmerne til at vækkes, skal vi bare læne os
tilbage og lade os forføre ind i julestemningen.
Koret har tidligere gæstet Værslev Kirke til påskegudstjeneste, hvor de krydrede gudstjenesten med gospelsalmer.
Efter koncerten serverer menighedsrådet æbleskiver og
gløgg.

Vi garanterer, at alle går hjem med julestemningen i hus.

VI SYNGER JULEN IND
SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL. 14.00 I RØRBY KIRKE
V/ PETER MICHAELSEN OG KIRKENS MUSIKERE.
Kom og syng med på julens kendte salmer til en
hyggelig eftermiddags gudstjeneste, hvor musikken og sangen er central i gudstjenesten.

Varm op til juleaften sammen med Peter og kirkens dygtige musikere.

DE 9 LÆSNINGER
SØNDAG DEN 20. DECEMBER KL. 16.00
I UBBY KIRKE V/ PETER MICHAELSEN
De 9 læsninger er en engelsk inspireret tradition.
Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster
fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu
fødsel.

Pastoratets kor medvirker til gudstjenesten med
prøver på julens salmer og sange.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 8. december
Tirsdag den 12. januar
Tirsdag den 9. februar
Tirsdag den 9. marts

RØRBY

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

VÆRSLEV

NOVEMBER
29/11/20

1. s. i advent

DECEMBER
06/12/20

2. s. i advent

10.30 - kgh

13/12/20

3. s. i advent

10.30 - pmi

20/12/20

4. s. i advent

9.00 - pmi
14.00 - pmi

24/12/20

Juleaften

11.45 - pmi 14.15 - kgh

10.30 - pmi 15.30 - kgh

25/12/20

Juledag

26/12/20

2. juledag

27/12/20

Julesøndag

vi synger julen ind

9.00 - maki
10.30 - pmi

JANUAR
01/01/21

Nytårsdag

03/01/21

H. 3. k.

10/01/21

1. s. e. H. 3. k.

17/01/21

2. s. e. H. 3. k.

9.00 - kgh

24/01/21

Sidste. s. e. H. 3. k.

10.30 - pmi

31/01/21

Septuagesima

10.30 - pmi

9.00 - kgh

07/02/21

Seksagesima

9.00 - maki

14/02/21

Fastelavn

10.30 - maki
13.00 - maki

21/02/21

1. s. i fasten

10.30 - pmi

28/02/21

2. s. i fasten

9.00 - pmi

9.00 - kgh

07/03/21

3. s. i fasten

9.00 - maki

9.00 - pmi

14/03/21

Midfaste

21/03/21

Mariæ bebudelsesdag

10.30 - kgh

28/03/21

Palmesøndag

9.00 - pmi

10.30 - pmi
10.30 - pmi
9.00 - maki

FEBRUAR

familiegudstjeneste

MARTS
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10.30 - pmi

kgh:
maki:
pmi:
aeni:

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

10.30 - maki

15.00 - kgh

familiegudstjeneste

familiegudstjeneste

14.00 - maki

familiegudstjeneste

9.00 - maki

9.00 - kgh
10.30 - maki

10.30 - pmi
14.15 - maki

UBBY

16.00 - pmi
11.45 - maki

de 9 læsninger

10.30 - maki 13.00 - maki

13.00 - pmi 16.30 - kgh

9.00 - kgh

10.30 - kgh

10.30 - maki
9.00 - pmi
14.00 - kgh

16.00 - kgh

9.00 - kgh

10.30 - kgh

9.00 - pmi

9.00 maki

9.00 - pmi

10.30 - maki

10.30 - maki
9.00 - kgh

10.30 - kgh
9.00 - pmi

10.30 - kgh

9.00 - pmi

9.00 - pmi

10.30 - pmi
10.30 - maki

familiegudstjeneste

9.00 - kgh

10.30 - kgh

10.30 - kgh

10.30 - kgh

familiegudstjeneste

9.00 - pmi

10.30 - pmi

10.30 - kgh
10.30 - pmi

10.30 - maki
10.30 - aeni

9.00 - pmi

9.00 - kgh
19.00 - kgh

10.30 - pmi
16.00 - kgh

de 9 påskelæsninger
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JULEAFTEN

I HVIDEBÆK
PASTORAT

DEN 24. DECEMBER:
UBBY KIRKE KL. 13.00 & KL. 16.30
RØRBY KIRKE: KL. 11.45 & KL. 14.15
VÆRSLEV KIRKE: KL. 10.30 & KL. 15.30
LILLE FUGLEDE KIRKE: KL. 11.45
JORLØSE KIRKE KL. 10.30 & KL. 13.00
ST. FUGLEDE KIRKE KL. 14.15

VIGTIGT! Grundet corona restriktionerne skal du reservere plads til juleaften hos præstesekretæren på telefon: 2144 1001 og oplyse, hvor mange I kommer, samt navn og telefonnr. Så vil du blive
anvist plads ved ankomst af kirketjeneren.

Januar
NYTÅR I HVIDEBÆK PASTORAT
ONSDAG DEN 1. JANUAR KL. 14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
ONSDAG DEN 1. JANUAR KL. 16.00 I UBBY KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med bobler og kransekage.

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 14.30
Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeaviserne og på hjemmesiden. Der er plads til maks. 30 i sognegården, som fordeles efter først til mølle. Men vi satser på kaffe
og kage og hygge, som vi plejer!
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MUSIKALSK TREKANTSDRAMA

- CLARA SCHUMANN/JOHANNES BRAHMS/
ROBERT SCHUMANN
TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.00
MED ULRICH STÆRK – KLAVER & TINNE
ALBRECTSEN – VIOLIN
Vi præsenterer hermed et udsnit af de tre komponisters værker, hvoraf nogle er skrevet originalt
for violin og klaver og andre er bearbejdelser. Ligeledes vil der være klavermusik af alle tre komponister. Undervejs fortæller vi lidt om de menneskelige relationer, som forbinder disse tre personer
på både godt og ondt.
Ulrich Stærk hører til eliten blandt skandinaviske
pianister med langt over 150 koncerter om året i
ind- og udland. Modtager af en række hæderpriser
og nomineringer. Optrådt som solist med alle danske symfoniorkestre. Blev som een af få musikere
optaget i Den Blå Bog i 2017.

Tinne Albrectsen er uddannet på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium ved prof. Milan Vitek og har
sidenhen specialiseret sig i historisk opførelsespraksis. Tinne er desuden medlem af CONCERTO
COPENHAGEN og barokensemblet CAMERATA
ØRESUND.

Adgang til koncerten er gratis.

HVIDEBÆKAFTEN MED RASMUS BIRKEROD

ET LIVSFORANDRENDE ØJEBLIK:
ISRAEL & PALÆSTINA

TORSDAG DEN 21. JANUAR KL. 19.00 I UBBY FORSAMLINGSHUS
Rasmus Birkerod kender mange
nok fra TV, som tidligere sportsjournalist og vært på bl.a. ”Præstens
Lektie”.
Men Rasmus Birkerod har også
boet og arbejdet som rejseleder i
mange eksotiske egne af verden –
men intet sted griber ham mere om
hjertet end Israel/Palæstina.
Her bliver blot en uges ophold ligefrem et stykke personlig udvikling.

- Hvordan kan det være? Rasmus Birkerod har boet i Israel og er kommet
i landet og på Vestbredden gennem
næsten 25 år som rejseleder. Han
arrangerer sogneture, som flere
af vore nabosogne har været med
på. Og kommer nu og fortæller en
personlig historie om ”Et livsforandrende øjeblik” i mødet med Israel
og Palæstina.

Det er gratis at deltage.
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FILMAFTEN I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
PETER MICHAELSEN VISER FILMEN

”EN STEMME FOR LIVET”
ONSDAG DEN 27. JANUAR KL.19.00
I denne dokumentarfilm af Anne Holst
Moulvad fra 2009 følger vi kordirigenten Mads Bille og hans store arbejde
med Herning Kirkes Drengekor.
Vi følger Mads Bille og koret gennem
et par år og ser bl.a., hvordan han ta-

ger ud på folkeskoler for at finde de
bedste drengestemmer.
Også det hårde arbejde med at skaffe
sponsorer til koret skildres, ligesom
arbejdet med de enkelte kormedlemmer, hvoraf flere af drengene har personlige problemer at tumle med.

Februar
HVIDEBÆK PASTORATS NYE KIRKEHØJSKOLE PRÆSENTERER

”TALER GUD NU-DANSK ?”
ONSDAG DEN 3. FEBRUAR KL.19.00 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet, fortæller om den nye oversættelse ”Bibelen 2020”. Luther oversatte med
det talte dagligsprog som ideal. Hvor langt tør vi gå i dag? Hvordan
taler Gud i det 21. århundrede? Om Noas skib, kisten med den hellige aftale – og mange andre eksempler fra det aktuelle oversætterarbejde.
Bibelen 2020 er en moderne folkebibel, særligt oversat til mennesker uden kendskab til bibelsprog og kristendom.
Hvad vinder man - og hvad går tabt, når man oversætter med det
for øje?

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 14.30
Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeaviserne og på hjemmesiden. Der er plads
til maks. 30 i sognegården, som fordeles efter
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først til mølle. Men vi satser på kaffe og kage og
hygge som vi plejer!

FILMAFTEN I LILLE FUGLEDE KIRKE

“DEN STORE STILHED”
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 19.00
”Det er en skam, verden har mistet fornemmelsen for Gud.” Sådan lyder en af de meget få
sætninger, der overhovedet siges i den næsten
tre timer lange film ”Den store stilhed” af Phillip
Gröning. Stort set er filmen tavs og musestille. Og
langsom. Ligesom de munke, den handler om.
Den er optaget i klosteret Grande Chartreuse, moderhuset for den strenge katolske munkeorden
karteuserne. Der er normalt ingen besøgende,
ingen retræter, ingen samtale mellem munkene
(bortset fra den for arbejdet nødvendige samtale
– og så en kort frihedsstund om eftermiddagen).
Munkene forlader sjældent deres celler, hvor de
bruger tiden på bøn og åndelige studier. De lever
faktisk som eremitter, blot med et minimalt arbejds- og bønsfællesskab.

I 1984 spurgte Phillip Gröning alligevel abbeden,
om han måtte få lov til at filme i klosteret. Han
fik svaret, at det var for tidligt, og at de ikke var
rede til det. 16 år senere fik han en opringning, at
nu var de rede! Blot måtte han iagttage visse begrænsninger: Han skulle gå ind i klosterets liv og
arbejde som de andre munke – blot skulle hans
arbejde være at filme! Der måtte ikke interviewes, ikke lægges lys ind, ikke lægges musik ind
og ikke lægges kommentarer ind.
Den er blevet en stor biografsucces i Tyskland,
Frankrig, Italien og mange andre europæiske
lande. Den har vundet adskillige internationale
priser, blandt andet European Film Award og Juryens Specialpris på Sundance Film Festival.

Adgang er gratis.

FASTELAVN I HVIDEBÆK
PASTORAT
DEN 14. FEBRUAR
KL. 10.30: FAMILIEGUDSTJENESTE I JORLØSE V/MARIANNE KISTRUP
KL. 10.30: FAMILIEGUDSTJENESTE I UBBY V/ KIM GILLING HANSEN
KL. 13.00: FAMILIEGUDSTJENESTE I VÆRSLEV V/ MARIANNE KISTRUP
Alle er velkomne, men kom gerne udklædt! Efter gudstjenesterne er der tøndeslagning. I Jorløse er det i forsamlingshuset, i Ubby følges vi til Brugsen og
i Værslev slår vi til tønden i Johns værksted. Alt med forbehold for coronasituationen.
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SOGNEEFTERMIDDAG I UBBY KIRKE OM

MENIGHEDSPLEJENS
ARBEJDE I PROVSTIET

TORSDAG DEN 18. FEBRUAR KL. 14.00

Sognepræst Lisbeth Dyxenburg fra Raklev Kirke
har i mange år været primus motor for Kalundborg
provstis fælles menighedspleje og vil komme og
fortælle om arbejdet.
Menighedsplejen står bl.a. for:
• Julehjælp i form af julepakker med proviant
til uddeling i juletiden for særligt trængende.
• Juleaften for ældre, ensomme og andre, der
ikke har nogen at fejre denne aften sammen
med.
• Familieudflugt for økonomisk udfordrede familier.

•
•
•

Sommerudflugt for ældre og enlige.
Fællesspisninger en gang om måneden.
Sorggruppe.

Ved nogle af årets gudstjenester samler vi ind til
menighedsplejen. –Men vidste du, at du også kan
blive en del af arbejdet? Og at du også kan komme
med idéer og forslag?

Der er kaffe og kage undervejs.

BØRNETEATER I VINTERFERIEN

”KIRSTEN OG KIRKEMUSEN” V. TINE K. SKAU
OG ANJA PRÆST MIKKELSEN
FREDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 14.00
I UBBY KIRKE

Ved I ikke, hvad I skal lave i vinterferien?

Så har vi et godt tilbud til jer! – Kom og vær med
til sjovt og eventyrligt børneteater i Ubby Kirke for
børn fra 0.-4. klasse.
”Kirsten & Kirkemusen” er er en MUSikalsk interiør-guide, som på fornøjelig og oplysende vis
fører børnene rundt i kirkerummet. Der er musik
fra publikum kommer ind ad kirkedøren, til de forlader kirken igen. Man kan læse mere og se flere
fotos og videoklip på kirkemusens egen web-side:
www.kirkemus.dk

18

HVIDEBÆKAFTEN

MED FORFATTER ANNE
CATHRINE RIEBNITZKY

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00
I UBBY FORSAMLINGSHUS
Tro i hverdagen - en personlig trosfortælling.
Når Anne-Cathrine Riebnitzsky dykker ned i troens
univers, er mod et af de allerførste ord, som falder
hende ind. Modet til at tro. Modet til at lytte til,
hvad Gud har at sige. Det lå ikke i kortene, at hun
skulle finde sin styrke der, fordi Anne-Cathrines
barndomshjem var ikke præget af kristendommen,
og stemningen var ofte trist og tung.

Men modet til at tro har banet en vej for hende, en
vej, der blandt andet gjorde hende til forfatter.
I dette foredrag deler Riebnitzsky åbenhjertigt ud
af sin livsfortælling, som følger hendes trosfortælling. Hun gør status og lader os følge de nedslag i
tilværelsen, hvor troen helt praktisk har indflydelse
på liv og gerning.

Det er gratis at deltage.

Marts
MUSIKALSK
BILLEDFORTÆLLING

OM SALMEDIGTEREN H.A. BRORSON
ONSDAG DEN 10. MARTS
KL. 19.00 I VÆRSLEV KIRKE
Sognepræst og fløjtenist Søren Voigt Juhl, Halsskov, og organist Viola Chiekezi, Slagelse, har tidligere optrådt i Værslev og
Rørby kirker med musikalske billedfortællinger om Martin Luther og Thomas Kingo.
I en blanding af koncert, fortælling og billedshow fortæller de
denne gang om Brorsons personlige religiøsitet og indflydelse
på samtidens tro, og hvordan det kommer til udtryk i hans poesi og salmer.

SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 11. MARTS KL. 14.30
Emnet bliver en overraskelse, ind til omtalen bringes i ugeaviserne og på
hjemmesiden. Der er plads til maks. 30 i sognegården, som fordeles efter
først til mølle. Men vi satser på kaffe og kage og hygge som vi plejer!
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GUDSTJENESTEN TIL DEBAT

OG FÆLLESGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET
SØNDAG DEN 14. MARTS KL. 10.30 I UBBY KIRKE TIL CA. 14.00
Debatten i folkekirken er i fuld gang. Hvordan skal
gudstjenesten se ud i fremtiden? Trænger ritualerne 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 et tidligere kirkeblad lægger folkekirkens biskopper op til en bred folkelig
debat om gudstjenesten. Hvidebæk Pastorat har vi
flere år i træk holdt visions- og inspirationsmøder
for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere. I
år har vi valgt at tage et aktuelt emne op og invitere
alle interesserede til en fælles Hvidebæk gudstjeneste i Ubby Kirke med efterfølgende frokost, oplæg og diskussion i forsamlingshuset i Ubby Kirke.
Ved gudstjenesten prædiker dr. theol. Anders Eyvind Nielsen, som først var frikirkepræst og siden
folkekirkepræst i en længere årrække. Desuden
medvirker ud over pastoratets præster og kirkemedarbejdere også Hvidebæk pastorats kor under
ledelse af Berit Paludan.
Efter frokosten vil Anders E. Nielsen holde et oplæg med titlen: ”…for at Gud kan være alt i alle”
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(Paulus). 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 inkluderende 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 evangelisk-lutherske højmesse med tilhørende
ritualer i et positivt og universelt lys.”
Derefter vil Bodil Therkelsen, Raklev, holde et
oplæg 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 gudstjenesten. Er der noget, man synes burde forandres, eller noget, som man i hvert fald ikke bør lave
om på?

Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 14.00

SOGNEEFTERMIDDAG I UBBY KIRKE MED

BENT FABRICIUS-BJERRES SANGE OG KLAVERMUSIK
MED KIRKENS EGNE MUSIKERE OG SANGERE
TORSDAG DEN 18. MARTS KL. 14.00
Bent Fabricius-Bjerre har komponeret og skrevet sig ind i danskernes sjæl om nogen anden. Han gik bort i juli i år, og kirkens
musikere har længe haft lyst til at mindes og ære ham. Og nu kan
vi endelig indbyde til en hyggelig og stemningsfuld sogneeftermiddag med sang og musik af komponisten.

FILM-AFTEN I LL. FUGLEDE KIRKE

”KORSVEJEN”
TORSDAG DEN 18. MARTS - KL. 19.00

problem er Marias lillebror. Han
har aldrig sagt et ord, og selvom
lægerne har deres teorier, er der
andre forklaringer på spil i det
stærkt religiøse hjem.
Filmen ”Korsvejen” er et drama
om, hvorledes religion kan påvirke unge mennesker, fortalt via
14 spartanske tableauer uden klip,
der fungerer som allegorier til
”korsvejsstationerne”, dvs. Jesu
vej fra domfældelsen i Jerusalem
til korsfæstelsen på Golgata.
I filmen ”Korsvejen” glæder den 14-årige Maria sig
til sin forestående konfirmation i den lokale, katolske menighed, der har førsteprioritet i familiens
liv. Hendes hjerte tilhører Jesus, og hun drømmer
om at ende som en helgen. Akkurat som de store
forbilleder fra kristendommens historie.
Gud fylder dog ikke alt i hverdagen. Skolen fokuserer på andre ting end religion, og klassekammeraterne deler ikke nødvendigvis den samme begejstring for det guddommelige, men det største

Filmen modtog en Sølvbjørn på Berlinalen 2014 for
Bedste manuskript. Filmen er på tysk med danske
undertekster.
Tidligere sognepræst i de katolske menigheder
i Kalundborg, Slagelse og Holbæk Stephen Holm
kommer og kommenterer filmen og leder snakken.

Adgang er gratis.
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FØR PÅSKE- OG JAZZ-GUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 21. MARTS KL. 14.00 I LL. FUGLEDE KIRKE
En jazz-gudstjeneste som optakt til påsken.
Musikken leveres af Kornbech JazzEnsemble, der tidligere år først sammen med sognepræst Kim Gilling Hansen og senere med
liturg Finn Dyrhagen fyldte Lille Fuglede Kirke
til bristepunktet.
Lene Kornbech – vokal
Kenneth Reiner – piano
Thomas Thomsen – trommer
Stig Andreasen – bas
Lennart Munk-Hansen - altsaxofon
Gudstjenesten forestås af pastor emeritus
Finn Dyrhagen, der indtil sin pension var
provst for Holbæk Provsti.
Gudstjenesten har sin kendte form, med
kendte salmer på kendte melodier. Det hele
er blot pakket ind i nye spændende og jazzede arrangementer.

Mød op og få en varm og glad oplevelse til at fejre Jesu
opstandelse!

KIRKEHØJSKOLE

BILLEDFOREDRAG OM MENNESKESØNNEN
ONSDAG DEN 24. MARTS KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
Tegneren Peter Madsen, som de fleste kender fra tegneserien ”Valhalla”, er også kendt for at have lavet en tegneserie om Jesus: ”Menneskesønnen”. Vi har flittigt brugt den i konfirmandundervisningen,
hvor den med sine smukke illustrationer levendegør evangeliernes
beretninger.
Foredraget indeholder bl.a. processen med at ”oversætte” Bibelens
tekst til tegneseriens sprog. Der gives en gennemgang af forskellige
forsøg på at sætte ansigt på Jesus - virker billedet som tydeliggørelse
eller fastlåsning? Det sættes fokus på fortællingens stil, valget af fortællevinkel og fortællingens miljø (research i Israel).
Det er gratis at være med.

22

JOHN FRANDSENS REQUIEM
FOR KOR OG ORGEL

MED ARS NOVA KORET, PAUL HILLIER – DIRIGENT OG
KRISTIAN KROGSØE – ORGEL
MANDAG DEN 29. MARTS KL. 19.00 I RØRBY KIRKE
Denne dag er der mulighed for at høre noget så
sjældent som et komplet requiem skrevet af en
dansk komponist i det 21. århundrede. Et værk,
som forener teksten fra den middelalderlige dødsmesse med den nyligt afdøde danske salmedigter
Simon Grotrians meget nutidige refleksioner over
tro og tvivl. Et værk, som på smukkeste vis vil
stemme sindet til påske.

Ars Nova Copenhagen er Danmarks førende ensemble på sit felt – som er musik for kor fra middelalder og renæssancen og fra vores egen tid. Ars
Nova turnerer over hele verden og gæster fx USA
og Canada på en 18 dage lang turné i januar 2021.
Chefdirigent Paul Hillier har arbejdet med ensemblet siden 1997 og regnes for at være en af verdens
førende kordirigenter.

John Frandsens Requiem er skrevet på bestilling
af DR SymfoniOrkesteret, som uropførte det i
2013. Det er derfor i udgangspunktet skrevet for
5 solister, koncertkor og fuldt symfoniorkester.
Værket var ved uropførelsen en stor succes.

Orgelstemmen spilles af Kristian Krogsøe, som er
domorganist ved Aarhus Domkirke, hvor han spiller på Danmarks største orgel på 89 stemmer.
Adgang til koncerten er gratis.

Et værk, skrevet for så stor en besætning bliver
selvsagt ikke opført hverken hvert eller hvert andet år, og John Frandsen spurgte derfor for nylig
Ars Nova Copenhagen og chefdirigent Paul Hillier,
om de kunne have lyst til at opføre værket i en version for kor og orgel og det havde de.

23

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

Lisbeth Larsson
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: lisla@km.dk
Tlf. 2144 1001
Tirsdag - torsdag: kl. 10.00-14.00

REDAKTION:

Lisbeth Larsson, 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 regnskabskontoret i Finderup på tlf 6115 1290
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 kl. 10.00-14.00
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: 2. februar 2021

