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NU DUFTER VI AF JUL IGEN
Ved pastoratets kirkesanger Embla Johanne Hansen

Det er ingen hemmelighed, at jeg holder af salmer.
Særligt den kommende tids salmer.
Jeg er for nylig stødt på en ”nyere” salme, som jeg
håber, at vi kan synge sammen i adventstiden. Salmen hedder ”Nu dufter vi af jul igen” og er forfattet af Simon Grotrian i 2011. Det er en salme, der
sætter julens sædvanlige verber ind i en åndelig
kontekst og gør julebegivenheden nutidig med ordene i 1. vers ”og Kristus kom til fods herhen, hvor
livets børn skal trøstes”. Nogle af sætningerne er
ikke umiddelbart forståelige, men en betydning
kan alligevel anes i det sanselige sprog, f.eks. i 4.
vers, der lyder:

Og ved den sidste hjertedør
dér finder vi en bro af smør
og brød og vin i strømme
Nogle har påpeget, at broen af smør er et billede
på en vej, som vi ikke selv er i stand til at betræde,
men må have Guds hjælp til.
Allerede i salmens titel: ”Nu dufter vi af jul igen”
kan man udlede en vigtig pointe af pronomenet
”vi”. Julens ydre rum dufter (gran)giveligt af brunt
og brændt, af and, gløgg og julekager, men i denne salme pointeres det, at vi dufter af jul. Er det så
fordi, at alle de ydre dufte har smittet af på vores
tøj? Næppe. Jeg tror mere, at det handler om, at julen ikke er, eller nærmere er mere end noget uden
for os selv. Det er en begivenhed, der er tæt på
os mennesker og nærværende i os. Denne pointe
udfoldes ligeledes i den smukke Brorson julesalme
fra 1732 ”Mit hjerte altid vanker”. I salmen inviteres
Jesus ind i menneskets hjerte:

Ak! Kom! Jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke
kom, Jesus, dog herind!
Efteråret er over os. De korte dage slipper vi ikke
af med foreløbig. Vi har stillet urene tilbage. Indstillet os på tungere sko og frakker og måske ikke
ligefrem indstillet os på, men erkendt, at tungere
tanker tilmed kan følge os hen imod julen. Måske
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har Allehelgens påmindelse om dem, vi har mistet
og savner, sat tonen for det kommende stykke tid.
Der er plads til mørket, både i naturen og i os, dog
ikke vedvarende, for vi må huske, at noget godt
er i vente, Jesus Kristus. Jeg synes, det er vigtigt
i en tid, der ”larmer” og prøver at overdøve julens
kerne, netop at huske og insistere på det centrale i
julen: Budskabet om Frelserens komme til verden.
En begivenhed, der er så rig, at den ændrer vores
tilværelse radikalt. Ligesom vi i løbet af adventstiden forhåbentlig skal åbne julekalenderlåger,
skal vores hjerte åbne dets låger for kærlighedens
smykkeskær, som der står i 2. vers. Vi må åbne os
i sårbarhed, for Kristus gjorde det samme for os.
Åbne os for det håb, som vi har i vente, i tiden, hvor
det er allermørkest. Med Grundtvigs ord: ”Lad julesorgen slukkes”.
Nu dufter vi af jul igen:
1. Nu dufter vi af jul igen
og Kristus kom til fods herhen
hvor livets børn skal trøstes
en ekstra stjerne lyser højt
om natten er der fuglefløjt
hvor sneens marker høstes.

2. Og engletoner danser blødt
om hjertet, der er lyserødt
og åbner sine låger
for kærlighedens smykkeskær
imellem dig, o Gud, og hér
kan ses i stjernetåger.
3. Nu kommer Kristus med sig selv
vi mærker klodens svaneskælv
der rydder vore hylder
i livets supermarked går
vi hastigt mod det nye år
som barnet atter fylder.
4. Og ved den sidste hjertedør
dér finder vi en bro af smør
og brød og vin i strømme
o Gud, lad vore engle stå
på vagt med himlens stjerner på
vi ser dem kun i drømme.

UBERØRT AF BYENS TRAVLHED STÅR DET UNDERLIGSTE HUS
Ved sognepræst Kim Gilling Hansen

En af salmebogens lidt nyere salmer (DDS 331)
med kun godt 30 år på bagen er blevet et hit
mange steder. Den handler om det her ”underlige hus”, huset som tit er byernes ældste hus og
samlingspunkt. Huset, der også tit er byens varemærke, stedet, der stadig står efter at stationerne, butikkerne og landsbyskolen er blevet lukket.

Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og
lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen
mund.
For et par timer siden stod jeg ved en bisættelse
i et af disse underlige huse, ved siden af et menneske, der havde levet det meste af sit liv her på
egnen. Det var vemodigt, sørgeligt og smukt på
én gang.
Og for mindre end 24 timer siden stod jeg det
samme sted, hvor mini-konfirmanderne, dvs.
godt 9-10 år gamle børn fra et par af vores skoler, nysgerrigt besteg prædikestolen, afprøvede
knæfaldet i kirken og øvede sig i en sang, som de
skulle synge for forældrene senere på aftenen til
deres ”mini-konfirmation”. En aften i kirken med
både andagt, sjov, pizza og cola. I dag har der
også været et par babyer med deres mødre forbi.
Og på søndag har vi barnedåb. Det underlige hus
har mange rum!
Det underlige hus har rum til både byens børn og
gamle. Igennem århundreder har de mødtes dér.
Har grædt, lidt, sunget og glædet sig. Sagt farvel

til et liv og sagt goddag til et nyt liv ved dåben. Sagt ja til hinanden og sagt ja til Gud
i troens ældgamle bekendelse. Her er en
underlig form for stilhed, eller som salmen
siger det så smukt:

Stilhed, der er livets egen, falder på os ord
for ord,
når vi knæler ung og gammel med Guds Søn
omkring hans bord.
Selviskhed er næsten komisk, her hvor sidste mand er først,
og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt,
kaldes størst.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under
Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers
egen mund.
Vi er godt i gang med årets kolde og vinterstille årstid, men i kirken er det på mange
måder en af de smukkeste og mest meningsfulde årstider, hvor budskabet om
barnet, der kom til verden med håbet og lyset, lyder for fulde kirker juleaften. Og det
er en årstid, hvor kirkerummet befolkes af
mærkeligt udklædte væsener til fastelavn,
og en tid, hvor orglets blæselyde og toner
ledsager sangen gennem vinterens mørke,
og gudstjenester og andagter lyser op i stearinlysenes skær.
For her er ”det underligste hus” – her er et
hus, som intet andet – dine forfædres hus,
din arv.
- ”Her har dagen evighed – her har kærlighed sit sted!”
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Jorløse Kirke den 22. aug.

Lille Fuglede Kirke den 15. aug.

Ubby Kirke den 1. aug.

Ubby Kirke den 20. juni

Store Fuglede Kirke den 13. juni

Jorløse Kirke den 9. maj

Rørby Kirke den 9. maj

Store Fuglede Kirke den 2. maj

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

Store Fuglede Kirke den 5. sept.

Store Fuglede Kirke den 5. sept.

Rørby Kirke den 29. aug.

Ubby Kirke den 29. aug.

Ubby Kirke den 29. aug.

Ubby Kirke den 29. aug.

Tillykke
til alle
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FASTE AKTIVITETER:
MEDITATION I UBBY KIRKE
DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED KL. 17.00
14. DECEMBER, 11. JANUAR, 8. FEBRUAR OG 8. MARTS
V/ KIM GILLING HANSEN
Jeg har nu igennem en årrække vist og afprøvet en
række teknikker og øvelser i kristen meditation og
fordybelsespraksis i kirken i Ubby. Her har vi siddet
i stilhed og andagt – ofte i en lille halvcirkel omkring
døbefont eller alter. Nogle gange har vi også været oppe at stå i enkle bønsøvelser, hvor kroppen
og åndedrættet involveres for at få det hele menneske med. Men hver gang har vi siddet i mindst
20 min. i stilhed og rundet af, med mulighed for at
dele, hvad der måtte være af spørgsmål og tanker.
Der mediteres i stor stil landet over.
I skolerne kender alle børn til ”mindfulness” meditation, siden det blev udrullet i stor stil over hele
landet for et par år siden. Alle mine konfirmander
rækker hånden op, når jeg spørger, om de kender
til det og har prøvet det i skolen. Kommuner og folkeoplysningscentre har tilbud, og én ting er fælles
for alle tilbuddene rundt omkring. Meditationen
udbydes som et værktøj til at håndtere en stresset
hverdag. Til både coping/håndtering og behandling.
Og ja - det er en skøn og dejlig bivirkning ved meditationen – også i høj grad ved den kristne meditationspraksis. Men formålet er ikke i sig selv at reducere stress, få indre ro og alt det andet, selvom det
måske er rigelig grund i sig selv. Men den kristne
meditation er sådan set bøn – en stille bøn; bøn,
som grundlæggende er samvær og kommunikation med Gud, og som trækker på ordene her:
”…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.”
Ordene stammer fra Matthæus-evangeliets kapitel
6, vers 6, hvor Jesus giver anvisninger om bøn til
sine disciple og giver os Fadervor. Ord, som ikke
handler om et fysisk ”lønkammer”, for den slags
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luksus havde kun meget få på Jesu egen tid. Det
handler om ’det indre rum’, hvor vi kan bede i stilhed. Hvor Fadervor er de ydre ord, og deres genklang er stilheden der, som Søren Kierkegaard så
fint har beskrevet det, er åbningen til det sted,
hvor vi ikke kun beder, men også lytter.
Kierkegaard skrev:
”Og hvad skeete ham saa, hvis han ellers bad inderligt? Det Forunderlige skeete ham; efterhaanden
som han blev inderligere og inderligere i Bønnen,
havde han Mindre og Mindre at sige, og tilsidst
blev han ganske taus. Han blev taus, ja hvad der
om muligt endnu mere end Taushed er modsat det
at tale, han blev en Hørende.”
(Fra Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, S.
Kierkegaard 1848)
Meditationsaftenerne varer ca. 1 time hver gang.
Aftenerne er ganske uformelle, og tilmelding er
ikke nødvendig. Kom forbi som du er, men medbring gerne en pude og et tæppe i den kolde årstid.
Alle er velkomne!
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst
Kim Gilling Hansen på tlf. 5959 5110, eller mail:
kgh@km.dk

TAIZÉ-AFTENER
MANDAG DEN 31. JANUAR, 28. FEBRUAR OG 28. MARTS KL. 19.00 I JORLØSE KIRKE
V/ KIM GILLING HANSEN OG PSYKOTERAPEUT PIA RIDDERTOFT
Vi mødes fortsat her i den kolde årstid den sidste
mandag i måneden kl. 19.00-ca. 21.00 i Jorløse Kirke
til hyggelige og uformelle aftener. Aftener med oplæg fra præsten og terapeuten, efterfulgt af samtale, hvor vi lytter til hinanden og lærer noget af hinanden. Vi afrunder med kort andagt, hvor vi beder,
synger en af de smukke og enkle sange fra Taizé i
stearinlysets skær og bagefter nyder stilheden sam-

men i kort tid. Meningen er, at man i et lille fællesskab med tavshedspligt kan dele livets udfordringer
og glæder med hinanden og hér finde støtte til at
navigere. For kristendommen er om noget også visdom og vitaminer til det almindelige liv.
Alle er velkomne, og menighedsrådet serverer kaffe, te og kage undervejs!

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 smidighedsøvelser 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.
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:
Berit Paludan tlf. 5354 5477

Koret medvirker ved følgende gudstjenester:
KOMMENDE DATOER
19. december kl. 16.00
De ni læsninger i Værslev Kirke
30. januar kl. 9.00 og 10.30
Store Fuglede Kirke og Rørby Kirke
13. marts kl. 9.00 og 10.30
Ubby Kirke og Lille Fuglede Kirke
27. marts kl. 9.00 og 10.30
Værslev Kirke og Jorløse 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 ovennævnte tlf.nr.
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BABYSALMESANG
TORSDAGE KL. 10.15
UBBY KIRKE
Babysalmesang er for forældre og babyer fra ca.
2-12 måneder, eller indtil barnet kan gå. Helt nye babyer og gravide er også velkomne.

hjernen på den gode måde. Sang og musik gør med
andre ord en masse godt for dit barn; både her og
nu og på sigt.

Døren er åben fra kl. 10. Vi mødes 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 sammen, indtil vi er klar
til at gå i gang.

Så kom til babysalmesang. Det er hyggeligt, det er
gratis, og du møder andre forældre, der også har en
lille ny i deres liv.

I ”timen” synger og bevæger vi os til nye og gamle
salmer, og vi gør brug af forskellige rekvisitter for at
give de små en dejlig sanseoplevelse. Det varer ca.
40 minutter og følger samme grundprogram gang
efter gang. Vores kirkesanger, Arendse Plesner,
står for undervisningen, hvor hun synger for og guider dig igennem timen.

Medbring venligst et underlag til din baby og dig
selv.
TILMELDING og evt. afbud venligst til Arendse
Plesner på mail: arendseplesner@hotmail.com eller telefon: 2917 3838.

Du hænger på og synger så godt, du kan, og du skal
vide, at for din baby er din stemme den dejligste af
alle. Lyden af mors eller fars stemme betyder 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

Første gang i det nye år er d. 6. januar 2022.
Vi holder vinterferie d. 17. februar (uge 7).
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Vel mødt!

Sidste gang inden jul er torsdag d. 9. dec. 2021.

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.

November
JULE- OG 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.
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JULEKONCERT
TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 19.30
I ST. FUGLEDE KIRKE
Tolstrupkoret kommer igen til St. Fuglede og synger julen
ind med nye og gamle danske julesange og -salmer samt
engelske Christmas Carols. Efter koncerten er der kaffe og
æbleskiver i sognegården.
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December

FAMILIEGUDSTJENESTE OG
JULEKONCERT
SØNDAG DEN 5. DECEMBER 2. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00
LILLE FUGLEDE KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

Stine Michel og EventyrOrkestret kommer og laver sammen med Marianne Kistrup en dejlig børneteatergudstjeneste.

EventyrOrkestret
Stine Michel

En dag i december går EventyrOrkestret ud i skoven for at lede efter dværgene. 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.
Efter gudstjenesten er der godteposer til børnene
samt kaffe, te, sodavand og julekager til alle.
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GUDSTJENESTER

– i Hvidebæk Pastorat

DATO

SØNDAG

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN

Tirsdag den 14. december
Tirsdag den 11. januar
Tirsdag den 8. februar
Tirsdag den 8. marts

kl. 16.30 - pmi
kl. 14.00 - kgh
kl. 14.00 - pmi
kl. 14.00 - maki

RØRBY

VÆRSLEV

December

05/12/21

2. s. i advent

10.30 - pmi

9.00 - pmi

12/12/21

3. s. i advent

-

-

19/12/21

4. s. i advent

-

24/12/21
25/12/21
26/12/21

Juleaften
Juledag
2. juledag

13.45 - pmi
10.30 - maki
-

16.00 - pmi
de 9 læsninger
15.00 - pmi
-

Nytårsdag
Hellig 3 konger
1. s. e. H. 3 k.
2. s. e. H. 3 k.
3. s. e. H. 3 k.
4. s. e. H. 3 k.

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

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

Sidste. s. e. H. 3 k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

9.00 - kgh
10.30 - pmi
-

10.30 - pmi
9.00 - kgh
13.00 - kgh

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

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

10.30 - maki
9.00 - kgh
9.00 - pmi

-

10.30 - kgh

Januar

01/01/22
02/01/22
09/01/22
16/01/22
23/01/22
30/01/22
Februar

06/02/22
13/02/22
20/02/22
27/02/22
Marts

06/03/21
13/03/21
20/03/21
27/03/21
April

03/04/21
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Mariæ
bebudelsesdag

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
14.00 - maki
familiegudstjeneste

10.30 - kgh

JORLØSE
-

UBBY
-

-

-

14.00 - kgh
familiegudstjeneste
og juletræ
9.00 - pmi

15.30 - maki
10.30 - pmi

13.00 - maki
-

14.15 - maki
9.00 - maki
-

16.15 - kgh
9.00 - pmi

9.00 - kgh
10.30 - maki
9.00 - pmi

14.00 - kgh
10.30 - pmi
-

10.30 - pmi
9.00 - kgh
10.30 - pmi
-

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

10.30 - kgh
9.00 - maki
-

10.30 - maki
-

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

9.00 - pmi
10.30 - maki
10.30 - kgh

10.30 - kgh
9.00 - pmi
10.30 - maki

10.30 - pmi
-

9.00 - kgh
10.30 - pmi

9.00 - maki
9.00 - pmi
10.30 - kgh
-

-

10.30 - maki

9.00 - maki

-

10.30 - pmi

9.00 - kgh
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SOGNEEFTERMIDDAG
I SOGNEGÅRDEN I
ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14.30
Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffe 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!

JULEKONCERT
SØNDAG DEN 12. DECEMBER
3. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00
UBBY KIRKE
Julestemningen lander i Ubby
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.
Efter koncerten serverer menighedsrådet æbleskiver og gløgg.
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JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 12. DECEMBER
3. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00
JORLØSE KIRKE V/KIM GILLING HANSEN
Kom til en festlig julegudstjeneste for hele familien
med efterfølgende juletræsfest i Jorløse Forsamlingshus. Her kommer julemanden traditionen tro på besøg
og leger med børnene og deler godter ud!

DE 9 LÆSNINGER
SØNDAG DEN 19. DECEMBER
4. SØNDAG I ADVENT KL. 16.00
VÆRSLEV KIRKE
De ni læsninger er navnet på en musikgudstjeneste i adventstiden, hvor præst, kor eller medlemmer af menigheden læser ni afsnit af Bibelen.
Læsningerne begynder typisk med skabelses- og
syndefaldsberetningerne fra 1. Mosebog, fortsætter med profeten Esajas’ profetier om Messias,
den salvede konge, som skulle komme og befri
folket for al nød, og med englen Gabriels budskab
til Maria om, at hun skulle føde den kommende
frelser. Læsningerne kulminerer med fortællingerne om Jesu fødsel.
De ni læsninger besvares af fællessalmer, korstykker eller instrumentalmusik i menigheden. De ni
læsninger som forberedelse til højtiden har forbindelse med vigilien, nattegudstjenesten før en
stor helligdag, og som sådan har den sin plads
på juleaften i den engelske kirke. Derfra er den
kommet til Danmark i løbet af 1900-tallet og har
vundet stor udbredelse, dog her som en gudstjenesteform i adventstiden, hvor den kan finde sted

på en søndag ved siden af den faste gudstjeneste
eller på en hverdag.
I forbindelse med gudstjenesteformen De ni læsninger har også de engelske Christmas carols vundet stor udbredelse i Danmark.
Ved De ni læsninger i Værslev kirke medvirker Hvidebæk Pastorats kor under ledelse af Berit Paludan. Selv om nogle af salmerne og deres melodier
kommer fra vidt forskellige egne af verden, vil
koret synge på dansk, og alle i kirken får lov til at
synge med på fire kendte julesalmer.
Da vi på 4. søndag i advent er så tæt på jul, vil de
valgte læsninger fra Bibelen være koncentreret
om bebudelsen til Maria og Jesu fødsel.
Sognepræst Peter Michaelsen medvirker som liturg.
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BAROK JULEGLÆDE – SERVERET AF
4 SPRUDLENDE MUSIKERE
MANDAG DEN 20. DECEMBER KL. 19.00
RØRBY KIRKE

Anna Maria
Wierød

Ursula Paludan
Monberg

I et fejende og festligt program går de fire musikere sammen om at bringe masser af juleglæde til
publikum.
Musikerne er danske, men arbejder internationalt
inden for det specielle område, som er barokmusikken – spillet på originalinstrumenter og på den
måde, man mener musikken blev spillet dengang.
Sopranen Anna Maria Wierød er uddannet med
speciale i baroksang ved konservatoriet i bl.a. København og Bremen. Foruden de mange solistiske
opgaver synger Anna i utallige internationale ensembler inden for den tidlige musikgenre og er
desuden ansat ved Koncertkoret DR.
Ursula Paludan Monberg er uddannet på natur- og
barokhorn i London, hvor hun også bor. Ursula er
tilknyttet orkestre i London, Frankrig og Polen og
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Kjeld Lybecker
Steffensen

Søren Gleerup
Hansen

turnerer flittigt i såvel Europa som USA og Japan.
Ursulas solodebutalbum The Early Horn har høstet
stor ros hos anmelderne ved internationale musiktidsskrifter.
På trods af deres unge alder er Anna og Ursula internationalt efterspurgte musikere – de har kendt
hinanden siden barndommen og er ofte mødtes
ved internationale festivaler, men i hver sit program. Med denne koncert er det endelig lykkedes
at forene de to i et musikalsk fællesskab – og det
bliver helt sikkert ikke kedeligt!
Med sig har de to andre specialister – nemlig cellisten Kjeld Lybecker Steffensen og cembalisten
Søren Gleerup Hansen, som er uddannet organist,
cembalist og klokkenist, og til daglig er organist
ved Sct. Mariæ Kirke i Helsingør samt ved Kronborg Slotskirke.

JULEAFTEN

I HVIDEBÆK PASTORAT
DEN 24. DECEMBER:
LILLE FUGLEDE KIRKE: KL. 13.00 v/ Marianne Kistrup
RØRBY KIRKE: KL. 13.45 v/ Peter Michaelsen
JORLØSE KIRKE KL 14.15: v/ Marianne Kistrup
VÆRSLEV KIRKE: KL. 15.00 v/ Peter Michaelsen
ST. FUGLEDE KIRKE KL. 15.30: v/ Marianne Kistrup
UBBY KIRKE KL. 16.15: v/ Kim Gilling Hansen

Januar
NYTÅR I HVIDEBÆK
PASTORAT
LØRDAG DEN 1. JANUAR KL. 14.00
I LL. FUGLEDE KIRKE OG KL. 16.00
I UBBY KIRKE V/ KIM GILLING HANSEN

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med bobler og kransekage.

HØJSKOLESANG I
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 6. JANUAR KL. 14.00-15.00
Kom og vær med til at synge de dejlige sange fra
vores Højskolesangbog. Vi mødes kl. 14-15 i fællessangens tegn.

Alle er velkomne.
Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Embla Hansen.
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SOGNEEFTERMIDDAG

I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 13. JANUAR KL. 14.30

Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeavisen og
på Hvidebæk Pastorats hjemmeside.

SOGNEEFTERMIDDAG I RØRBY PRÆSTEGÅRD OM

MENIGHEDSPLEJENS ARBEJDE I
PROVSTIET

ONSDAG DEN 19. JANUAR 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 kage og kaffe undervejs.

Februar
HVIDEBÆK PASTORATS NYE KIRKEHØJSKOLE PRÆSENTERER

”TALER GUD NU-DANSK ?”
ONSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
Birgitte Stoklund Larsen, fhv. generalsekretær
i Bibelselskabet, nu stiftskonsulent i Helsingør
Stift, fortæller om den nye oversættelse ”Bibelen
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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 hemmelige aftale – og mange andre eksempler fra det
aktuelle oversættelsesarbejde.
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?

HØJSKOLESANG I UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 14.00-15.00

Kom og vær med til at synge de dejlige sange fra
vores Højskolesangbog. Vi mødes kl. 14.00-15.00 i
fællessangens tegn.

Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Embla Hansen.

BISPEKANDIDAT I SOGNEGÅRDEN
I ST. FUGLEDE
ONSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.00
Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller har
meddelt, at han har valgt at gå på pension til efteråret 2022. Bispevalget er endnu ikke udskrevet,
men flere kandidater har allerede meldt sig på banen og sagt ja til at lade sig opstille. Jorløse Menighedsråd har valgt at invitere en af bispekandidaterne, sognepræst Rasmus Nøjgaard, til et møde
i Sognegården i Store Fuglede. Her vil Rasmus
Nøjgaard præsentere sine visioner for folkekirken
i Roskilde Stift. Rasmus Nøjgaard har gennem 15

år skrevet om og undervist i gudstjenesten og de
kirkelige handlinger, han har været med til at oversætte Det Nye Testamente i Bibelen 2020 og udgivet et salmebogstillæg på Kgl. Vajsenhus’ Forlag,
og han vil indlede aftenen med at fortælle lidt om
dette arbejde.
Menighedsrådet vil servere kaffe og kage i forbindelse med arrangementet.

SOGNEEFTERMIDDAG

I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 14.30

Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeavisen og
på Hvidebæk Pastorats hjemmeside.
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FILMAFTEN MED SPISNING I
VÆRSLEV
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 18.00
I ”GAVLEN” VED VÆRSLEV KIRKE

Filmen ”Mælkekrigen” udspiller sig på Island,
hvor man følger den nylige enke Inga, der driver
et mælkelandbrug nu helt alene i en øde dal.
Landbruget er dog gældsplaget, og hun må samtidig forsøge at starte et helt nyt. Inga tager derfor
kampen op mod større og korrupte kræfter, der
ofte truer både andre gårde i området og hendes
landbrug.
Inga får derfor brug for al sin stålvilje og snarrådighed i et forsøg på slippe fri af de magtfulde landbrugs monopol – også for at kunne leve et liv efter
egne regler.

Det islandske komedie-drama Mælkekrigen er
instrueret af Grimur Hákonarson, der bl.a. også
står bag den kritikerroste og prisvindende Blandt
mænd og får.
Tilmelding til spisning: Torben Jørgensen,
tlf. 2498 7060, senest den 3. februar.

FILMAFTEN I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
PETER MICHAELSEN VISER FILMEN

”EN STEMME FOR LIVET”
ONSDAG DEN 23. FEBRUAR
KL. 18.00
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 tager ud på folkeskoler for at
finde de bedste drengestemmer.
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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.
Ønsker man at deltage i fællesspisning kl. 18.00, bedes man henvende sig til Annelise Sørensen på tlf.
2895 0860, senest den 16. februar.

FASTELAVN I HVIDEBÆK
PASTORAT
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR
KL. 10.30: FAMILIEGUDSTJENESTE I JORLØSE V/ PETER MICHAELSEN
KL. 10.30: FAMILIEGUDSTJENESTE I UBBY V/ KIM GILLING HANSEN
KL. 13.00: FAMILIEGUDSTJENESTE I VÆRSLEV V/ KIM GILLING HANSEN
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.

Marts
HØJSKOLESANG
I SOGNEGÅRDEN
I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 3. MARTS KL.14.00-15.00

Kom og vær med til at synge de dejlige sange fra vores
Højskolesangbog. Vi mødes kl. 14.00-15.00 i fællessangens
tegn.
Alle er velkomne.
Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger
Embla Hansen.

HARPETERAPI PÅ HOSPICE –

ET MUSIKFOREDRAG OM INDERLIGHED OG NÆRVÆR

VED TRINE OPSAHL - HARPE
TORSDAG DEN 3. MARTS KL. 19.00
LILLE FUGLEDE KIRKE

Et musikforedrag om brugen af levende harpemusik til afspænding og lindring for terminalt syge og døende samt
deres pårørende på hospice. Trine Opsahl vil fortælle fra sin
dagligdag som harpeterapeut på hospice i Dianalund og give
eksempler på den musik, hun spiller. Et foredrag om det vanskelige i livet, men også om inderlighed, nærvær og glæde.
Gratis adgang. I pausen serveres kaffe, te, sodavand og kage.
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SOGNEEFTERMIDDAG

I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 14.30
Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeavisen og på Hvidebæk Pastorats hjemmeside.

Martin A. Hansen

Ole Juul

SOGNEAFTEN I RØRBY PRÆSTEGÅRD

MARTIN A. HANSEN
OG KRISTENDOMMEN

TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 19.00
Ole Juul, fhv. sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, Århus stift, er skribent og forfatter til en række
bøger, deriblandt ”Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica”.
Forfatteren Martin A. Hansen, der kom fra et miljø,
der var fortroligt med kirke og kristentro, rettede i
sin tid kritik mod kirken som institution, men igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig
med held at vriste det bærende ud af institutionens kvælende favntag, nemlig evangeliet. Især i
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de bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes
det i fiktionen for Martin A. Hansen at give samme
evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads
midt i livet.
Foredraget handler om dette skisma, som også
blev et personligt anliggende for Martin A. Hansen. Det finder senere i forfatterskabet et stærkt
fiktivt udtryk i romanen ”Løgneren”, men det forløses også sluttelig i det store værk ”Orm og Tyr”.

Ars Nova Copenhagen

JOHN FRANDSENS REQUIEM FOR
KOR OG ORGEL MED ARS NOVA COPENHAGEN,

PAUL HILLIER, DIRIGENT, OG KRISTIAN KROGSØE, ORGEL
ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.00
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.
John Frandsens Requiem er skrevet på bestilling
af DR Symfoniorkestret, 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.
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.
Ars Nova Copenhagen er Danmarks førende ensemble på sit felt – som er musik for kor fra mid-

Paul Hillier

Kristian Krogsøe

delalder og renæssancen og fra vores egen tid.
Ars Nova Copenhagen turnerer over hele verden.
Chefdirigent Paul Hillier har arbejdet med ensemblet siden 1997 og regnes for en af verdens førende kordirigenter.
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.
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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:

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: 2. februar 2022

