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”Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde, der ser man
nu kun sorten muld og stubbene de
golde…”
N.F.S. Grundtvig 1844
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Se efterårets spændende arrangementer
– Foredrag , koncerter m.m. se mere fra side 7

GENÅBNING AF KIRKERNE
Ved sognepræst Peter Michaelsen

og igen sidste jul, eller de har været afholdt med
tidsbegrænsning på 30 minutter, uden nadver og
uden mulighed for at menigheden kunne synge
med på salmerne. En mængde kirkelige møder og
arrangementer har måttet aflyses eller udskydes til
situationen har ændret sig til det bedre. Det gælder
stort set alle de arrangementer, som blev omtalt i
Kirkebladet for december 2020 - marts 2021.
I redaktionen valgte vi derfor at undlade udgivelsen af et kirkeblad for de fire måneder april - juli
2020. I stedet har vi bragt oplysninger om de planlagte gudstjenester på Hvidebæk Pastorats hjemme- og facebookside.
Corona har sat overskriften over det sidste halvandet år, både i familierne, i samfundet og i kirkerne.
Det har været en mærkelig tid, hvor vi må være
taknemmelige over, at Danmark ikke er blevet så
hårdt ramt, som man er blevet i mange andre dele
af verden. Der tæller man dagligt ofrene for coronaen i tusinder, og det er særligt de i forvejen mest
udsatte befolkningsgrupper, der lider mest.
Men også her i landet er der mennesker, der har
mistet livet, og mennesker, der har lidt under både
sygdom og savn. Mange har mistet deres arbejde
eller haft svært ved at få det til at løbe rundt. Og for
os alle gælder det, at det sociale samvær har været
sat på vågeblus.
Som i hele landet gælder det også for kirkelivet
her i Hvidebæk Pastorat, at der er blevet skruet
kraftigt ned for aktiviteterne. Gudstjenester er i
perioder blevet aflyst, som det skete i påsken 2020

Også konfirmandundervisningen har lidt under restriktionerne som følge af corona-pandemien. Fra
begyndelsen af januar til langt ind i april har undervisningen kun foregået via computerprogrammer
som Teams og Zoom, ved at konfirmanderne afhentede små poser med opgaver, eller ved at de fik
tilsendt mails med indscannede sider af tegneserien ”Menneskesønnen” og dertil hørende opgaver,
som de skulle besvare. Kun få af konfirmanderne
har valgt at blive konfirmeret før sommerferien,
mens langt de fleste har foretrukket at blive konfirmeret sidst i august eller først i september.
Desuden har mange yngre mennesker valgt at udskyde barnedåb og bryllupper, så der venter nok os
præster en travl tid efter sommerferien.
Mange familier har stået i en svær situation i forbindelse med bisættelser og begravelser, hvor restriktionerne med hensyn til antal deltagere har med-

FORSIDEBILLEDET
Sensommerdage og aftener.
Markerne er høstet, dagene er stadig lune, og aftenerne byder på flotte solnedgange.
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ført at kun meget få pårørende har kunnet deltage
i højtideligheden, og hvor mindesamværet i mange
tilfælde har måttet udskydes til senere.
I mere end et år har det desværre ikke været muligt
at afholde gudstjenester på plejehjemmet ”Enggården” i Ubby. Vi beklager meget denne triste
situation og glæder os til igen fra denne sommer
at holde gudstjeneste på Enggården hver måned.
For andet år i træk måtte Kalundborg Provstis fællesgudstjeneste på Bregningen Amfi 2. pinsedag aflyses på grund af corona-reglerne. Som erstatning
afholdt vi lige som sidste år en fælles gudstjeneste
for Hvidebæk Pastorat i Ubby Kirke. Her medvirkede alle pastoratets tre præster samt kirkesanger Embla Hansen og organist Naia Rosenlund.
Som sidste år var gudstjenesten bygget op som en
fortløbende fortælling ud fra Peter Madsens illustrerede bog ”Vingeslag”, krydret med musikalske
indslag ved de to dygtige musikere.
I forrige nr. af kirkebladet har Kim Gilling Hansen
fortalt mere om de forskellige tiltag, der har været
i corona-tiden, bl.a. de online-gudstjenester han lavede og som kan ses på pastoratets hjemmeside.
Kim Gilling Hansen nævner også nogle af de positive sider ved denne mærkelige tid: ”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 Kalundborg Provsti har man besluttet at markere,
at vi nu er kommet så langt, at vi igen kan mødes

og genoptage gudstjenester og andre kirkelige
aktiviteter rundt omkring i sognene. Det sker ved
en takke- og festgudstjeneste søndag den 19. september i de enkelte pastorater. I Hvidebæk Pastorat har vi valgt at holde denne gudstjeneste i Ubby
Kirke, i pastoratets største kirke, og kombinere
takke- og festgudstjenesten med pastoratets årlige fælles høstgudstjeneste. Sæt derfor allerede nu
kryds i kalenderen ved søndag den 19. september
kl. 10.30.

VI HENSTILLER TIL, AT ALLE EFTERKOMMER DE RESTRIKTIONER I
FORBINDELSE MED CORONA, DER MÅTTE VÆRE, VED DELTAGELSE I
VORES GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
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SENSOMMER
DAGE
Ved sognepræst Peter Michaelsen

Vi har flere gange her i kirkebladet præsenteret
salmer af salmedigteren Jørgen Michaelsen og
synger jævnligt hans salmer ved vore gudstjenester. Mange i Hvidebæk Pastorat har også haft
lejlighed til at møde ham og hans kone Birgit
Nordvig, da de i 2013 stod for en sangeftermiddag
i Rørby præstegård, eller da de året efter sammen
med lokale spillemænd og korsangere opførte
hans bondemesse i Værslev Kirke. Så sent som i
april 2016 medvirkede min far som 91-årig i rollen
som Sjællands biskop Peder Palladius ved opførelsen af hans bispemesse i Rørby Kirke.
Nu er han ikke mere iblandt os. Den 7. november
2020 sov han stille ind i hjemmet i Ask ved Malling i Østjylland, 95 år gammel. Som der stod i nekrologen 16. november i Kristeligt Dagblad, skrev
Jørgen Michaelsen ”eksistentialistiske digte,
skælmske folkeviser og salmer i hundredvis. Som
sognepræst var han kendt for lige dele skarphed,
humor og hjertevarme.”
Sensommeren er en eftertænksomhedens tid, og
jeg har fundet det passende at bringe min fars
sensommersalme i dette nummer – en af hans
tidlige salmer, digtet i 1963.

Sensommerdage,
sol over tage
kysser vor kind med et blegere skær,
livet september
tystner og dæmper,
dybere er nu dets mening os nær.
Ting står så klare,
nyåbenbare,
her i det rensede høstsprængte rum,
marker er tømte,
drømmene drømte,
stubbene bærer kun stilheden stum.
Sås som en kerne,
gro under stjerne,
rejses af mulden til håb og til dåd,
stå i det nære,
bøjes og bære,
falde med frugten, med mening trods gråd.
Fugle sig svinger
tæt nu på vinger,
bærer for øje en lysere dag,
trygt de ej hviler,
før deres kiler
stormens og stilhedens mil har lagt bag.
Opbrud at vente,
bort fra det kendte
føres, hvornår og hvorhen ingen ved,
løsnet fra tiden,
menneskestriden,
stænges i jorden, den sortnende, ned.
Vinteren kommer,
hjertet har sommer,
dybt det i dåben fik solkernen lagt,
korset den tegner,
Ånden den hegner,
til vi iklædes Guds evighedsdragt.
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PASTORATETS 4 MENIGHEDSRÅD
Hvidebæk Pastorats menighedsråd består nu af følgende valgte medlemmer:
(AK-udvalg=aktivitetsudvalg)

RØRBY-VÆRSLEV-LILLE FUGLEDE
FÆLLESMENIGHEDSRÅD:
RØRBY SOGN:

Kathrine Møller, kirkeværge, AK-udvalg
Birthe Vibeke Andersen, kasserer, sekretær
Flemming Møller, kontaktperson

STORE FUGLEDE SOGN:

Lisbeth Jørgensen, formand, kontaktperson
Knud Sørensen, næstformand, kasserer
Ulla Karlshøj, sekretær, AK-udvalg
Annelise Sørensen, AK-udvalg
Bent Jørgensen, kirkeværge

VÆRSLEV SOGN:

Ruth Lang Sørensen, formand
Tove Løfqvist, kirkeværge, AK-udvalg
Torben Jørgensen, næstformand
Stedfortrædere:
Karin Jensen, AK-udvalg
Knud Erik Vernersen

LILLE FUGLEDE SOGN:

Janet Elizabeth Larsen, AK-udvalg
Henrik Grevy, kirkeværge
Anne-Mette Sørensen, AK-udvalg
(formand og sekretær)

UBBY SOGN:

Jørgen Andresen, formand
Helle Nielsen, sekretær, næstformand
Yvonne Madsen, kasserer, AK-udvalg
Gunver Nielsen, AK-udvalg
Søren Madsen, kirkeværge
Lone Hallgren, kontaktperson
Stedfortrædere:
Kirsten Mortensen
Kirsten Nielsen

Stedfortræder:
Lone Bendsen

JORLØSE SOGN:

Knud Arnbo Nielsen, formand
Sven-Erik Wøhlk Mortensen, næstformand
Solvejg Lunøe, kasserer, sekretær, AK-udvalg
Berit Müller Staszak, kontaktperson
Lis Hansen, kirkeværge uden for rådet
Stedfortrædere:
Solvejg Christiansen
Lis Larsen
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KONFIRMANDER

		I PASTORATETS 6 KIRKER
STORE FUGLEDE KIRKE

2. maj
Pernille Annelise Ørum
Anna Lodall Noe
13. juni
Oliver Aaskov Gregersen
Ehlana Minna Lindegaard
Petersen
5. september
Jonas Frederik Skov Andersen
Marius Teglgaard Christiansen
Maria Sofie Damgaard Hansen
Rosa Christiane Jensen
Mads Loke Jensen
Simon Lyngbo Hass
Kristoffersen
Sebastian Fremming Kjærgaard
Liv Skaarup Olsen
Noa Skaarup Olsen
Mia Funk Petersen
Mathias Skafte
Izabell Liv Lindhardt Vedelsted

RØRBY KIRKE

9. maj
Sebastian Hansen
William Kjærbæk Oxholm
Signe Helk Sørensen
29. august
Sofie Mathilde Andersen
Malou Boserup
Clara Caroline Damgaard
Hansen
Lasse Korshøj Mortensen
Johanne Marie Møller
Jonas Frykman Lundegård Nøhr
Line Beyer Ottesen
Lasse Dall Pedersen
Lærke Stahl Poulsen

UBBY KIRKE

JORLØSE KIRKE

20. juni
Laurine Sørine Bock
Ballegaard
Marijke Isobel Liv Jourét
Dinesen
Sascha Enøe
Nanna Emborg Hansen
Calle Skafte Knudsen
Alex Borchorst Køllegaard
Josefine Skov Schmidt
Tianna Stenrand
Rebecca Skov Vinding

LILLE FUGLEDE

UBBY KIRKE
KONFIRMATION

9. maj
Mads Margaard Hansen
Marie Kirstine Bech Rasmussen
22. august
Oscar Anker Christensen
Lucas Christian Hansen

8. maj
Cecilie Schmidt Madsen

LILLE FUGLEDE KIRKE

15. august
Mads Hjortebjærg Jensen
Maja Rosendahl Kugelmann
Amalie Vig Trane Nielsen
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1.august
Asbjørn Henry Roulund
Anderson

UBBY KIRKE

29. august
Malte Steenberg Crone
Andersen
Silas Svarre Vinager Christensen

KONFIRMATION

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATIONERNE 2022
Vi modtager fra 1. juli indskrivning
til konfirmandforberedelse for
hele Hvidebæk Pastorat.
Indskrivningsformularen findes
på skolernes intranet samt på pastoratets hjemmeside www.hvidebaek-pastorat.dk. Sidste frist
for indskrivning er den 20. august.
Vi henstiller til, at tilmeldingen ikke
sendes via mail, da den indeholder
personfølsomme oplysninger.

Ved overskreden frist kan man
henvende sig til en af præsterne i
Hvidebæk Pastorat
Nicolas Egeberg
Alberte Inga Kure Gregersen
Kathrine F. Guldborg Hansen
Amanda Krogh Vasegaard
Ingildsen
Karen –Sofie Jakobsen
Louise Karen Allan Jensen
Mathias Beck Jensen
Mathilde Tøtrup Jensen
Christian Quyimin Ulvedal Jensen
William Fredskov Kølle
Victor Larsen
Freja Richter Larsen
Ida Bonde Norman Malmvig
Anika Bjørnsholm Borg
Pedersen
Luna Bjørneboe Rønne
Jake Legaard Slott
Oliver Fast Stampe
Liam Thygesen
Laura Hvid Volstedlund
Mathias Ørbæk

FASTE AKTIVITETER:
MEDITATION I UBBY KIRKE
DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED KL. 17.00
NÆSTE GANG DEN 10. AUGUST (FERIE I JULI MÅNED)
Meditation har altid været en del af den kristne tradition, selvom mange måske stadig mest forbinder
ordet med de østerlandske religioner. Ordet meditation betyder grundlæggende ”at tænke over” og
”at betragte” sit liv i relation til Gud. Det er en øvelse i at være til stede i livet, at blive nærværende i
nuet gennem ro og stilhed.

er kun én måde at bede på. I meditationen – også
kaldet den kontemplative bøn – åbner vi os mod
Gud i stilhed.

Meditationsaftenerne varer ca. 1 time hver gang.
Vi vil gennemgående bruge centreret bøn, som
nok er den mest udbredte kristne meditation, suppleret med forskellige andre øvelser. Bøn med ord

Alle er velkomne!
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst
Kim Gilling Hansen på tlf. 5959 5110 eller mail:
kgh@km.dk

Aftenerne vil være ganske uformelle, og tilmelding
er ikke nødvendig. Kom forbi som du er, men medbring gerne en pude og et tæppe.

”Når du vil bede, så gå ind i dit
kammer og luk din dør og bed til
din fader, som er i det skjulte. Og
din fader, som ser i det skjulte,
skal lønne dig”. (Matt. 6,6)

VOKSENKORET
TIRSDAGE KL. 19.00 - 21.00
UBBY KIRKE
I pastoratets kor er alle velkomne – bare man er
glad for at synge. Kom med til en helt almindelig
korprøve på en helt almindelig tirsdag.
Vi starter med opvarmning – for stemmen består
af en hel masse muskler – og så ved vi jo godt fra
idræt, at de skal smøres, før man kan bruge dem.
Opvarmning er også vejrtrækningsøvelser og smi-

dighedsøvelser for stemmebånd! Så synger vi en
enkelt sang, som vi kan rigtig godt – hvorefter vi
synger nye ting, som skal læres til næste gang, koret er ude at synge.
Midt i korprøven er der kaffepause, hvor snakken
går lystigt – og så fortsætter vi med finpudsning af
ting fra kormappen.
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Første korprøve efter sommerferien er 10. august kl. 19.00

Et par gange om måneden er koret med til gudstjenester, hvor
vi også synger med på salmerne
- dem lærer vi derfor også til korprøverne.
Man må gerne besøge os på en
koraften for at se, hvad vi laver
– det foregår tirsdage kl. 19.00
– 21.00 i Ubby Kirke – eller man
kan ringe til korlederen:

KOMMENDE DATOER:
19. september kl. 10.30
fest- og høstgudstjeneste i Ubby
Kirke
10. oktober kl. 19.00
løvfaldsgudstjeneste i Jorløse Kirke
7. november kl. 17.00
Alle Helgen i Rørby Kirke kl. 17.00
og i St. Fuglede Kirke kl. 19.00

Berit Paludan tlf: 5354 5477
Koret deltager i følgende gudstjenester:

28.november kl. 10.30
Værslev Kirke (1. søndag i advent)

5.december kl. 14.00
familiegudstjeneste i Ll. Fuglede
Kirke
Til jul har koret en hyggelig juleafslutning med god mad og hyggelige sange - og inden vi går på
sommerferie, holder vi sommerfest i Rørby Præstegård.
Hvis du har lyst til at være med,
kan du kontakte Berit Paludan
på tlf.: 5354 5477

BABYSALMESANG

			GIV DIT BARN MUSIKKENS GAVE
Tekst: Arendse Plesner, kirkesanger og magister i musik

For din baby er din stemme den dejligste af alle,
uanset hvordan du selv synes, du synger. Lyden
af mors eller fars stemme er lig med tryghed for
barnet, og med sang og musik skaber du nærvær,
bånd og tilknytning mellem dig selv og den lille ny.
Dertil kommer, at musik har en positiv indvirkning
på dit barns udvikling og sætter spor i hjernen på
den gode måde. Sang og musik gør simpelthen en
masse godt for dit barn; både her og nu og på den
lange bane.
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Sådan er det
Babysalmesang hos os foregår i Ubby Kirkes smukke, rolige kirkerum. Vi synger og bevæger os til nye
og gamle salmer, og vi gør brug af forskellige rekvisitter for at give de små en spændende og sjov
sanseoplevelse.
I ”timen” synger underviseren for og viser, hvad du
skal gøre. Vi følger det samme grundprogram gang
efter gang, så der bliver mange gentagelser – noget
børn elsker.

Vi starter med at synge velkommen til hver eneste
baby. Og så kommer vi ellers omkring i den danske
salmeskat, følger årstiderne i ord og toner, og synger selvfølgelig også dåbssalmer. [Her er en af dem,
I kommer til at møde:

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet,
kommer vi til dig, som gav os livet.
Den Danske Salmebog, [nr. 448]
Vi synger kun det første vers af hver salme og gentager det flere gange. Du hænger på og følger med,
så godt du kan. Efterhånden får du lært sangene,
hvis du ikke allerede kan dem i forvejen. Hver gang
vil der også blive spillet et lille stykke musik, mens
du blæser sæbebobler for dit barn. Stemningen er
venlig, rolig og rar. Har dit barn brug for en pause
midt i det hele, eller kommer I for sent, så lister I lige
så stille ud eller ind i kredsen.
Babysalmesang starter kl. ca. 10.15 og varer 30-40
min. ”Timen” foregår forrest i kirken på trægulvet
foran alteret, og vi kommer også til at bevæge os
rundt i rummet, når vi danser enkle danse, tænder
lys eller oplever vandet i døbefonten. Du bedes
medbringe et underlag til din baby og dig selv (samt
evt. en skråpude til at sidde på).
Døren er åben fra kl. 10. Når I ankommer, mødes vi i
caféområdet bagerst i kirken til venstre for indgangen. Her må der ammes og pusles, der er kaffe på

kanden, og vi spiser lidt brød og hygger os sammen.
bagefter.
Mening og stjernestunder
Babysalmesang er populært. På landsplan går 25%
af en årgang til det. Og det er selvfølgelig fordi, der
er noget at komme efter: Nærhed og samvær omkring små, nye verdensborgere i forening med vore
skønne danske sange.
Det giver mening, det spreder glæde, det giver
stjernestunder. Så giv dit barn musikkens gave.
Start til babysalmesang. Det er sjovt, det er hyggeligt, det er gratis, og du møder andre forældre i dit
lokalområde, du kan udveksle med om alt det, der
fylder, når man har en lille ny i sit liv.
Det praktiske
Babysalmesang er for forældre og babyer fra ca.
2-12 måneder eller indtil barnet kan gå. Helt nye babyer er også velkomne.
Tid og sted: torsdag formiddag kl. 10.15 i Ubby Kirke.
Første gang er 2. sep. 2021. Vi holder efterårsferie
i uge 42.
Bus 545 fra Rørby (Gl. Sorøvej) til Ubby (Hovvej, hovedgaden): afg. 9.56, ank. 10.01. Bus 545 fra Ubby til
Rørby: afg. 11.47, ank. 11.53.
Tilmelding og evt. afbud venligst til mig, Arendse
Plesner, der står for undervisning og arrangement.
Mail: arendsep@hotmail.com, telefon: 2917 1838.
Vel mødt!
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August
SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV
SØNDAG DEN 1. AUGUST KL. 14.00
Traditionen tro holder vi skovgudstjeneste i Værslevs smukke præstegårdsskov over for kirken,
lige ned til den smukkeste skovsø, som danner
baggrunden for selve gudstjenesten. Kirkesanger
Arendse Plesner synger for på salmerne og musikken leveres af Dean Delgiusto på accordeon. Prædikant er Peter Michaelsen. Medbring evt. tæppe
eller klapstol.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og
brød

September
UD I DET BLÅ – ÅRETS HEMMELIGE
TUR FRA STORE FUGLEDE KIRKE
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER
KL. 9.00
Tilmelding til turen, kontakt venligst:
Solvejg tlf. 5929 3691, eller
Knud tlf. 5229 4014
Turen koster 125 kr. og inkluderer
frokost samt kaffe, te og kage undervejs.
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BRORSON – AFTEN
ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19.00

KONCERT OG BILLED
FORTÆLLING I VÆRSLEV
KIRKE
Kom og lyt tilw dejlig musik fra
barokken spillet på fløjte og
cembalo og syng med på nogle
af Brorsons skønne salmer.
I ord, billeder og levende musik
tager Søren Juhl på fløjte, Viola
Chiekezi på cembalo samt den
lyriske tenor Baruyr Kuyumciyan
os igennem en aften i salmedigterens Hans Adolph Brorsons liv
og gerning.
Baruyr Kuyumciyan er født i
Istanbul og begyndte at synge i
et lokal armensk kor som 15-årig.

Søren Juhl på fløjte, Viola Chiekezi på cembalo og tenor
Baruyr Kuyumciyan

Han er uddannet i 2009 som tenor fra Istanbul Statskonservatorium. I 2017 flyttede Kuyumciyan
til Danmark, hvor han mødte
dansk musik. Senere mødte han
organist og cembalist Viola Chiekezi og fortsatte sin musikalske
rejse i Folkekirken.
Kuyumciyan er det, man kalder
lyrisk tenor og er i dag tilknyttet
operakoret som assistent.
Hans Adolph Brorson voksede
op i Randerup mellem Ribe og
Brorson havde en særlig poetiske sans for den personlige fordybelse i det kristne trosliv med rødder i barokkens og middelalderens
Tønder omgivet af marskens
andagtslitteratur og mystik.
barske natur, hvor folk var ludfattige og hverdagen barsk. Som
barn oplevede han i 1634 stormfloden ved Jyllands vestkyst, husket som “den mærkeligt, at han blev præget af den tyske pietisanden store menneskedrukning”. Selv fik han 13 me og personlige kristentro. Brorson var de sidste
børn, hvoraf knap halvdelen døde. Det var ikke 23 år biskop i Ribe.

11

GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat
DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 10. august
Tirsdag den 14. september
Tirsdag den 12. oktober
Tirsdag den 9. november

RØRBY

kl. 14.00 ved maki		
kl. 14.00 ved pmi		
kl. 14.00 ved kgh		
kl. 14.00 ved maki		

VÆRSLEV

August

01/08/21
9. s. e. trin
14.00 - pmi
			
skovguds-				
			tjeneste			
08/08/21
10. s. e. trin
10.30 - maki
15/08/21
11. s. e. trin
9.00 - kgh
					
22/08/21
12. s. e. trin
						
29/08/21
13. s. e. trin
10.00 - pmi
		
konfirmation					
							
September

05/09/21
14. s. e. trin
10.30 - pmi
				
12/09/21
15. s. e. trin
9.00 - pmi
9.00 - kgh		
19/09/21
16. s. e. trin
							
							
26/09/21
17. s. e. trin
10.30 - pmi
9.00 - pmi
Oktober

03/10/21
18. s. e. trin
9.00 - maki		
10/10/21
19. s. e. trin
10.30 - pmi
						
17/10/21
20. s. e. trin
10.30 - pmi
9.00 - maki
24/10/21
21. s. e. trin
9.00 - maki
				
				
31/10/21
22. s. e. trin
10.30 - kgh
November

07/11/21
Alle Helgen
17.00 - pmi		
14/11/21
24. s. e. trin
10.30 - kgh
9.00 - kgh		
21/11/21
s. s. i kirkeåret
9.00 - pmi
28/11/21
1. s. i advent		
10.30 - kgh
				
				
December

05/12/21
2. s. i advent
10.30 - pmi
9.00 - pmi
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maki:
pmi:
kgh:

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

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

ST. FUGLEDE

LL. FUGLEDE

JORLØSE

				
			 -			
10.30 - maki
10.30 - kgh
					
konfirmation
10.30 - kgh
10.30 - maki
						
konfirmation
					
							

UBBY
10.30 - pmi
konfirmation
9.00 - maki
9.00 - kgh
9.00 + 11.00
+ 13.00 - kgh
konfirmation

9.00 + 11.00 - maki
9.00 - pmi
konfirmation
		
10.30 - pmi		
10.30 - kgh
10.30 - kgh, pmi
							og maki fest- og
høstgudstjeneste
							
9.00 - kgh
10.30 - kgh

10.30 - pmi
9.00 - pmi
19.00 - kgh løv						faldsgudstjeneste
9.00 - pmi
10.30 - maki
10.30 - kgh
				 jazz- og brunch				 gudstjeneste			
9.00 - pmi
10.30 - pmi

10.30 - maki
9.00 - pmi
10.30- maki
9.00 - kgh

19.00 - pmi			
19.00 - kgh
		
10.30 - maki
9.00 - maki
9.00 - kgh
10.30 - kgh
10.30 - pmi
10.30 - maki 			
15.00 - kgh familie
				
familieguds-			gudstjeneste
				
tjeneste

14.00 - maki
					familiegudstjeneste

-

-		
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HØJSKOLESANG

I UBBY KIRKE

TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER
KL. 14.00-15.00
Vi mødes kl. 14.00-15.00 og synger fra Højskolesangbogen. Hver fugl synger med sit næb, og alle ‘næb’ er
hjerteligt velkomne. Vær med til en hyggelig sangeftermiddag.
Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og sanger.

ISRAEL OG PALÆSTINA

HVIDEBÆKAFTEN I UBBY FORSAMLINGSHUS
TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL.19.00
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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HVIDEBÆK PASTORATS FÆLLES
FESTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER
KL. 10.30

UBBY KIRKE

ENDELIG KAN VI SAMLES IGEN. Det har vi glædet os til efter en
lang, streng coronatid med mange aflysninger. Vi vil fejre dette
i forbindelse med den årlige fælles høstgudstjeneste for Hvidebæk Pastorat. Denne gang afholdes gudstjenesten i Ubby Kirke,
hvor alle tre præster medvirker. Desuden bliver der musikalsk
medvirken ved pastoratets kor og ved pastoratets kirkesangere
og organister. Desuden medvirker lige som sidste år de to unge
folkemusikere Anna Aagaard og Frey Klarskov.

Efter gudstjenesten samles vi til fællesspisning ved Ubby præstegård.
Hvis vejret arter sig, vil musikerne
spille op til folkedans i det fri.

Oktober
HØJSKOLESANG

I SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 14.00-15.00
Vi mødes kl. 14.00-15.00 og synger fra Højskolesangbogen.
Om næbbet synger rigtigt eller forkert er intet problem. Kom
til en hyggelig sangeftermiddag. Medvirkende: organist Vibeke
Bjergaard og sanger.

LØVFALDSGUDSTJENESTE
I JORLØSE KIRKE

SØNDAG DEN 10. OKTOBER KL. 19.00
V/ KIM GILLING HANSEN
Traditionen tro fejrer vi høsten med en aftengudstjeneste i Jorløse Kirke og med deltagelse af pastoratets voksenkor.
Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset, hvor vi synger høst- og efterårssange, og hvor Jorløse menighedsråd byder
på kaffe og kage.
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VI ER RIGTIG GLADE FOR IGEN
AT KUNNE INVITERE TIL SOGNE
EFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 14.30
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
Vi starter sæsonen med den livsglade og farverige
trio ”MADAMMERNE”, som vil underholde os med
sange og viser, kendt fra Bakkens Hvile.
Githa Klarstrup, Charlotte Brix og Helle Kronborg
udgør den farverige trio.

FAMILIE- / BØRNEGUDSTJENESTE

MOSES KOMMER TIL UBBY KIRKE

TIRSDAG DEN 19. OKTOBER KL.14.00

MUSIKDRAMA- ENSEMBLET:
TRIO-FABULA OPFØRER FORTÆLLIN
GEN OM MOSES

et. Sivkurven, Prinsessen, kampen med slavepiskeren, tornebusken, Kong Farao den vægelsindede,
de 10 plager, Det Røde Hav, ørkenvandringen og de
10 bud. Det hele er med. Tekstnært og loyalt.
Musikken bærer historien, inddrager publikum
med nerve og allestedsnærværende humor. Moses går frem lige efter bogen – han har en tjekliste,
som Gud har givet ham – han har styr på det hele og
tjekker udfordring efter udfordring af med et solidt
stempel: GUDKENDT!
MOSES er instrumentalteater med signifikante instrumenter: blokfløjter, saxofoner og klarinetter i
flere størrelser, tempura, kazoo, klokkespil, melodicaer, kelhorn….for bare at nævne nogen. MOSES
har en tydelig scenografisk opbygning, der tager
publikum med på et glasklart nonverbalt plan.

MOSES er fortællingen om drengen, der trodser
Ægyptens Farao og fører Guds folk bort fra slaveri-
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Medvirkende: Tine K. Skau og Guy Moscoso.

JAZZ- OG BRUNCHGUDSTJENESTE

I STORE FUGLEDE KIRKE
SØNDAG DEN 24. OKTOBER KL. 10.30
Hvordan skal du bruge din søndag?
Med hygge? Godt samvær?
Hvad med alt sammen på én gang forenet med
gudstjenestens vitaminer til sjælen?
– Så kom og vær med til søndagsbrunch, jazzmusik
og gudstjeneste.

Vi starter med jazzgudstjenesten i kirken i St. Fuglede og ender med brunch i sognegården lige ved
siden af.
Musikken bliver leveret af:
Anmelderroste jazzsangerinde Birgitte Soojin – vokal, Jacob Roved på trommer, Ida Hviid på på bas og
Per Møllehøj på guitar.

Opladning til ugen med vitaminer til krop såvel som
ånd.
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TAIZÉ-AFTEN
MANDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.30 I JORLØSE KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
Har du nogensinde spurgt dig selv: Hvad kan vi
egentlig bruge kristendommen til, sådan helt konkret i dagligdagen og i alt det, vi hver især går og
slås med i livet, om det så er karrieren, stress, kærligheden, ensomheden eller sorgen.

Inspirerende aftener 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.

TRO I HVERDAGEN

– EN PERSONLIG TROSFORTÆLLING
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KL. 19.00
HVIDEBÆKAFTEN I UBBY FORSAMLINGSHUS

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
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November
HØJSKOLESANG

TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 14.00-15.00
UBBY KIRKE

Vi mødes kl. 14.00-15.00 og synger fra Højskolesangbogen. Hver fugl synger med sit næb, og alle
‘næb’ er hjerteligt velkomne. Vær med til en hyggelig sangeftermiddag. Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og sanger.
Kom og vær med og ”SYNG DIG GLAD”.

ALLE HELGEN
SØNDAG DEN 7. NOVEMBER
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 generationer.
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.

ALLEHELGENSAFTEN
Kl. 17.00 i Rørby Kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 19.00 i Store Fuglede Kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 19.00 i Ubby Kirke v/ Kim Gilling Hansen
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SOGNEEFTERMIDDAG I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN
11. NOVEMBER
KL. 14.30 SOGNEGÅRDEN
V / PAUL ERIK FRIIS

Cand. mag. i historie, Paul Erik Friis, fortæller om inddæmningen af
Lammefjorden. De første nybyggere levede ganske primitivt i jordhuse. Husene fungerede dog som en form for sommerhus, for det
var nemlig ikke fattigfolk, der bosatte sig på Lammefjorden.

KIRKEHØJSKOLE: BILLEDFOREDRAG
OM MENNESKESØNNEN
ONSDAG DEN
17. NOVEMBER
KL.19.00
SOGNEGÅRDEN
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.

Der gives en gennemgang af forskellige forsøg på
at sætte ansigt på Jesus – virker billedet som tydeliggørelse eller fastlåsning?

Foredraget indeholder bl.a. processen med at
”oversætte” Bibelens tekst til tegneseriens sprog.

Det er gratis at være med.
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Der sættes fokus på fortællingens stil, valget af fortællevinkel og fortællingsmiljø (research i Israel).

GUDSTJENESTEN TIL EFTERSYN OG
DEBAT – ÅBENT DEBATMØDE
TORSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 18.30
UBBY FORSAMLINGSHUS
Som nævnt i tidligere numre af kirkebladet, er debatten i folkekirken 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?
Folkekirkens biskopper har lagt op til en bred folkelig debat om gudstjenesten. Vi skal også have
debatten her i Kalundborg Provsti og Hvidebæk
Pastorat.
I samarbejde med Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti indbydes til en aften med gudstjenesten i centrum. Alle er velkomne, om du er
præst, menighedsrådsmedlem, kirkegænger eller
bare nysgerrig.
Der vil være korte oplæg ved fire dygtige teologer:
Birgitte Kragh Engholm, præst ved Sct. Matthæus

Kirke på Vesterbro og fremtidsforsker, forfatter til
bogen ”Den fremtidsgodkendte folkekirke” (2016),
Jørgen Demant, præst i Lyngby, sekretær for biskoppernes liturgiudvalg og forfatter til bogen
”Søndag morgen – mødet mellem Gud og mennesker” (2006), Signe Malene Berg, præst ved Københavns Domkirke og kendt for sit arbejde med natkirkens liturgiske værksted, og Rasmus H. C. Dreyer,
præst på Agersø og Omø og kirkehistoriker, aktuel
med bidrag til ”Nådens Sprogdragt. Et forsvar for
folkekirkens liturgiske arv” (2021).
Efter oplæggene starter samtalen med oplægsholderne helt tæt på rundt omkring bordene. Så vi alle
kan blive inspireret og tale om aftenens tema ud fra
de forskellige vinkler fra oplægsholderne, samt det
fælles tema om gudstjenesten og ritualerne.
Vi byder på mad og drikke undervejs i forløbet. Det
hele varer ca. 3 timer.
Særskilt invitation følger.
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FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 28. NOVEMBER
1. SØNDAG I ADVENT KL. 10.30
STORE FUGLEDE KIRKE
V/ MARIANNE KISTRUP
Årets minikonfirmander opfører krybbespil, og
bagefter fortsætter vi i Sognegården og julehygger med godter og æbleskiver.

JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 28. NOVEMBER
1. SØNDAG I ADVENT KL. 15.00
UBBY KIRKE V/KIM GILLING HANSEN
Familier, børn, unge og gamle inviteres til en festlig
julegudstjeneste, hvor de kommende konfirmander traditionen tro vil være med til at gøre julens
fortælling levende!
Bagefter går vi i procession med fakler ned til juletræstændingen på torvet i Ubby kl. 16.00.

Arrangeres i samarbejde med FDF Ubby.

TAIZÉ-AFTEN
MANDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 19.30 I JORLØSE KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN
Har du nogensinde spurgt dig selv: Hvad kan vi
egentlig bruge kristendommen til, sådan helt konkret i dagligdagen og i alt det, vi hver især går og
slås med i livet, om det så er karrieren, stress, kærligheden, ensomheden eller sorgen.
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Inspirerende aftener 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.

December
FAMILIEGUDSTJENESTE OG
JULEKONCERT

– EN PERSONLIG TROSFORTÆLLING
SØNDAG DEN 5. DECEMBER 2. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00
LILLE FUGLEDE KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

EventyrOrkestret
”Nu det jul ”
En Julekoncert af

Carl-prisvindende Stine Michel

En dag i december går EventyrOrkestret ud i skoven for at lede efter dværgende. Der går rygter
om, at de kan smede klokker - klokker der spiller
vidunderlige melodier. Skovens trolde, kæmper,
dyr og hekse ønsker sig et nyt klokkespil til kirken.
Gerne en julemelodi der kan danses til. EventyrOrkestret tager på en lang rejse, hvor de blandt
andet møder: Den altædende Rumlerikke, misteltenen kyssesyge Sylvia, kæmperne der keder sig,
julefruen Fauna, der har ædt sig gigantisk tyk. Endelig når musikerne til vejs ende, men om det nye
klokkespil kan spille en julemelodi, kan kun en koncert med EventyrOrkestret bevidne. En koncert
med EventyrOrkestret benytter sig af magiske
remser og det gode mod det onde. Stine Michel
rører helt nye ingredienser i gryden ved at tilsætte
fantasifulde sange med rytmer og finurlige linjer,
der giver publikum lyst til at synge med.

“Publikum gik fra koncerten med smil og julelys i
øjnene.” (Bornholms tidende)
“Vi sad i vintermørket og så bredte magien, varmen og glæden sig.” (Pia Schmidt, Faaborg bibliotek)
”De fire musikere skabte et fantastisk univers.”
(Lysabild Børneunivers)
Medvirkende: Stine Michel: Sang, dans og fortælling, Jan Rørdam/Perry Stenbäck: Guitar og kor.
Morten Lundsby/Henrik Kunz: Bas og kor, Jesper
Uno Kofoed/Christine Dueholm: Trommer og kor.
Desuden medvirker Hvidebæks Pastorats kor under ledelse af Berit Paludan.
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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

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

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.

HENVENDELSER VEDRØRENDE
KIRKEGÅRDE RETTES TIL:
For Ubby, St. Fuglede, Ll. Fuglede og
Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg
Email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 5951 2785
Fax: 5951 2786
Kontortid: Tirsdag - torsdag kl. 10.00-14.00.
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: 13. september 2021

