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KRIG I EUROPA OG BØN OM FRED
Ved Peter Michaelsen                                    
Mens disse linjer skrives, har Ruslands præsident 
Vladimir Putin indledt en invasion af nabolandet 
Ukraine, en selvstændig stat med 44 millioner ind-
byggere, med det formål at indlemme landet i Rus-
land og genoprette det imperium, som de russiske 
zarer herskede over før revolutionen i 1917. Intet 
tyder på, at Danmark indgår i de imperiedrømme, 
som diktatoren tragisk og kynisk forsøger at ud-
leve med krigen i Ukraine. Men det er samtidig en 
kendsgerning, at den verdensorden, der blev etab-
leret med Murens fald, er brudt sammen.

Et demokratisk land på størrelse med Frankrig, be-
liggende i hjertet af Europa, er nu blevet angrebet 
af sit ”broderfolk” under ledelse af en utilregnelig 
tidligere KGB-officer, som beskylder regeringen i 
Kiev for at bestå af ”en bande narkomaner og ny-
nazister”. Man må beundre Ukraines folkevalgte 
præsident, Volodimir Zelenskij, for det mod, han 
har udvist med sin åbenlyse tilstedeværelse i Kiev 
og ved de ukrainske tropper. 

Et samlet NATO og EU har nu pålagt Rusland de 
største økonomiske sanktioner, som nogen stor-
magt nogensinde har modtaget, og samtidig valgt 
at støtte Ukraine med våben og andet militært ud-
styr. Rusland bliver nu et udstødt paria-land, men 
det er desværre yderst tvivlsomt, om det kan stop-
pe russernes militære fremmarch. 

En flygtningestrøm af ukrainske kvinder og børn 
er på vej til europæiske nabolande, og antallet af 
flygtninge nærmer sig allerede nu en halv million. 
Europa står nu med et skridt inde i det, der kan ud-
vikle sig til den værste humanitære krise i verdens-
delen i de sidste mange årtier. De første ukrainske 
flygtninge er allerede blevet modtaget i Danmark, 
og der bliver taget godt imod dem både herhjem-
me og i de øvrige europæiske lande.

Det er umuligt på nuværende tidspunkt at forud-
sige krigens videre forløb og konsekvenser, men 
vi må håbe og bede til, at demokratiet og den frie 
verdens værdier vil sejre i det lange løb. 

På grund af den forfærdelige situation for befolk-
ningen i Ukraine opfordrede biskop Peter Fischer 

Møller og de øvrige danske biskopper forleden 
stifternes præster til at indlægge en særlig forbøn 
for den ukrainske befolkning og en bøn om fred i 
søndagens gudstjenester. 

Her følger en bøn for Ukraine af Thomas Reinholdt 
Rasmussen, biskop i Aalborg Stift:

Vor Fader i himlen!
Du er den inderste magt i verden, og har åben-
baret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred 
bryder ind i Europa og ind over mennesker, der 
står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare 
vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes 
spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad 
dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens 
kors i dit indre, som kærlighedens trodsige 
tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig 
og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde 
din hånd om dem og bevare dem i din fred. Det 
er det afgørende. Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.
Vi beder for de arme mennesker, der står midt 
i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der 
har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag. Lad den 
brede sig til os alle.

Det beder vi om. Vi er alle dine. Det tror vi på.
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Som nævnt andetsteds i bladet, er der bispevalg 
i Roskilde Stift i år, da den nuværende biskop, Pe-
ter Fischer-Møller, går på pension og fratræder sin 
stilling med udgangen af august 2022. 

Jeg har selv haft fornøjelsen at have hans forgæn-
ger Jan Lindhardt som lærer i faget etik og religi-
onsfilosofi på teologistudiet ved Aarhus Univer-
sitet og oplevet ham som en meget inspirerende 
underviser. Blandt Jan Lindhardts mange bøger 
har jeg især haft udbytte af hans velskrevne bog 
om Martin Luther: ”Mellem djævel og Gud” fra 
2006, men han skrev også mange andre fine bø-
ger. I bog efter bog gjorde forfatteren på en enkel 
og vedkommende måde kristendom og kirke gæl-
dende i nutiden og placerede kristendommen som 
et naturligt centrum i det liv, vi har med hinanden. 
Blandt de korte, pædagogiske bøger vil jeg frem-
hæve ”Fra bønnens verden”, som udkom i 2004. 
Med denne bog skrev Jan Lindhardt en slags bøn-
nens kulturhistorie, hvor læseren tages med på en 
rundtur i bønnens univers. 

I 1876 udgav biskoppen over Lolland-Falster Stift, 
D. G. Monrad, en lille bog om at bede: ”Fra bøn-
nens verden”. Som biskop umiddelbart nord for 
Lolland-Falster var det fristende for Jan Lindhardt 
at gå i sin forgængers fodspor og genbruge denne 
bogtitel. Han roser Monrads bog som værende 
”blændende godt skrevet” og skriver, at læseren 
er ”i selskab med et veltalende og tiltalende men-
neske”.

Læseren af Jan Lindhardts bog er også i godt sel-
skab. Gennem hele bogen skriver forfatteren tro-
værdigt og ærligt om bøn i et letflydende sprog, 
som bruger mange virkemidler, også meget 
humor og ironi, sågar selvironi. Læseren bliver 
taget ved hånden helt tilbage til Jan Lindhardts 
barndomshjem, hvor bøn – sådan lige bortset fra 
Fadervor – ikke var noget, man praktiserede. Den-
gang var det i sådanne kultiverede kredse en dyd 
at udrydde alle udvendige former for religiøsitet. 
Derved fik de fleste former for synlig og hørbar 
religiøsitet vanskelige vilkår, således også bøn-

nen. Religionen er blevet noget privat for de fle-
ste danskere – så privat, at vi er holdt op med at 
tale om kristendom. Som Jan Lindhardt påpeger, 
har vi længe været meget protestantiske og hadet 
enhver form for udvendighed. Han skriver et sted 
(s.11): ”Den klassiske danske trosbekendelse går 
da også ud på, at man bekender, at man ikke går 
meget i kirken, men det kan der ikke være noget 
forkert i, for det er vigtigere at sidde på kroen og 
tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på 
kroen. Bønnen er her faldet væk som udtryk for 
en falsk udvendiggørelse – også selvom den skulle 
være personlig og privat inden for hjemmets, eller 
endda hjertets fire vægge. Og det er en skam, for 
taler man ikke med Gud, så tænker man heller ikke 
på Gud, og det ender med, at man sidder på kroen 
og tænker på ingenting.”

”Fra bønnens verden” henvender sig til os mo-
derne danskere, vi som lever med en udpræget 
blufærdighed overfor samtale med Gud. Mange 
forhold har i de senere generationer afholdt nogle 
mennesker fra at bede. Jan Lindhardt understre-
ger heroverfor, at netop i bønnen møder menne-
sket Gud. Bønnen er som en hest, der bærer sin 
rytter. Man skal ikke være særlig stærk i troen eller 
et særligt godt menneske for at bede; tværtimod 
er det bønnen, der styrker troen og giver impulser 
til etikken.

Bogens indhold udfoldes som svar på nogle helt 
enkle og grundlæggende spørgsmål: hvorfor 
beder man, hvem beder man til, hvornår beder 
man, bliver der lyttet samt yderligere en kortfat-
tet gennemgang af Fadervor og de nye bønner i 
Salmebogen. De klassiske svar på spørgsmålene 
præsenteres sammen med en række nyttige og 
praktiske anvisninger til brug for den tøvende nu-
tidsdansker. Der er tale om en startpakke for nybe-
gyndere, hvor også meget øvede vil kunne hente 
ny inspiration.

Jan Lindhardt gør opmærksom på, at der i visse 
perioder af kristendommens historie har været 
tendenser til at lade bønnen fokusere mere på 

FRA BØNNENS VERDEN
Ved Peter Michaelsen
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menneskets syndighed end på tilliden til Gud, el-
ler til at gøre bønnen individuel og selvkredsende. 
Disse tendenser affejes som fejlagtige. Derimod 
fremhæves bønnerne fra Davids Salmer, hvor der 
ikke fokuseres på et overanstrengt jeg, men på 
vanskelige situationer og ofte i en kollektiv sam-
menhæng. 

Hele bogen er et opgør med lønkammertanken, 
dvs. tanken om, at bøn bedst foregår uden andre 
menneskers tilstedeværelse og helst for lukkede 
døre. Lønkammeret er blevet et fængsel, hvor in-
dividet spærrer sig selv inde, hævdes det.

Hvis man overhovedet kan, skal man bede højt, 
for bønnen er hele menneskets ytring og ikke blot 
sindets, skriver Jan Lindhardt. Han tilføjer humo-
ristisk, at hvis man, som han selv, er flov over at 
bede offentligt, kan man blot tage mobiltelefonen 
op til øret. ”Man behøver ikke at ringe op. Han skal 
nok høre det alligevel”.

Man kan sige hvad som helst til Gud, og når man 
ikke er vant til at bede, bliver det noget slemt 
sludder i begyndelsen. Men øvelse gør mester, og 
efterhånden vil man få mere styr over sine formu-
leringer, hvis man bliver ved længe nok. Man kan 
også gøre som Martin Luther anbefaler: Man kan 
holde sig til Fadervor, Trosbekendelsen og de 10 
bud og gentage dem nogle gange hver eneste dag. 
Det er en god åndelig øvelse. Man kan også an-
skaffe sig en salmebog. Den rummer mange gode 
salmer, der er formede som bønner, der er gode at 
bede, hvis man ikke synger. Og så er der i Salmebo-
gen et meget væsentligt afsnit med gode bønner. 
Der er forslag til morgen- og aftenbønner og des-
uden er der bønner til mange livssituationer.

Hvis man er nybegynder med hensyn til bøn, kan 
man hente megen god vejledning i Salmebogens 
bønnebog. Og således kan man hente inspiration 
til at komme i gang med at formulere sine egne 
bønner.

Hvor svært kan det være?

Ikke særlig svært.

Bare se at komme i gang!

Nogle eksempler:

En bøn, som forvirrede unge kan bede:

Kære Gud,

jeg er så forvirret.

Hvad forventes der af mig?

Hvad forventer jeg af mig selv?

Jeg prøver at rive mig løs,

men vender skræmt tilbage.

Hvem er jeg, og har jeg en fremtid?

(Bøn nr. 14 i Salmebogen)

Og en bøn for den søgende (lige så for-

virrede) voksne at bede:

Herre, vær med dem,

der er i opbrud,

Dem, der sidder i toget

med bange øjne

og frygter en ny start.

Dem, der går hjem

til en tom lejlighed,

der engang var fuld af latter.

Dem, der nages 

af selvbebrejdelser.

Det var dem, du mødte

indtil hin Langfredag.

Mød også os.

Vi har ikke andre

at gå til. Amen.

(Bøn af Ellerbek-Petersen)
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KONFIRMANDER 
     I PASTORATETS 6 KIRKER

Ll. Fuglede Kirke 24. april 
Elias Bech Jacobsen

Rørby Kirke 1. maj
Amalie Baisner
Victoria Vedel Gormsen
Clara Hegnet Hamann
Maria Popp Ryberg Høgh 
Anne Hildebrandt Kristensen
Thea Blaxkjær Knudsen
Janus Seo-Jin Broberg Vagner 
Larsen
Emilia Wendel Vallentin
Silas Harouna Villadsen
Gry Ørsig

St. Fuglede Kirke 1. maj
Mejse Hyldedahl Mosekjær
Jonatan Wagner Olsen

Værslev Kirke 8. maj
Sofie Marie Hansen
Lisa Boffy Grønberg Nielsen

Jorløse Kirke 8. maj
Simone Rasmussen

Ubby Kirke 8. maj
Rasmus Oliver Tveen Christensen
Caroline Fobian Hvidberg
Mads Tøtrup Jensen
Freja Holm Knudsen 

Emma Klink Pedersen Kragh
Sidse Lange Lehmann
Shaya Catalina Duran Mortensen
Nicklas Dahl Olsen
 
Ubby Kirke 22. maj
Tobias Molter Jørgensen
Lykke Nonbo Olsen
Clara Ziegler Pedersen
William Christian Richter
Mads Nyvang Smitshuysen

Rørby Kirke 22.maj
Matthias Vilhelm Nielsen

KONFIRMATIONER I HVIDEBÆK 
PASTORAT 2023:

Lille Fuglede Kirke
Den 30. april

Store Fuglede Kirke
Den 30. april
Den 7. maj

Jorløse Kirke
Den 14. maj

Rørby Kirke
Den 14. maj

Værslev Kirke
Den 7. maj

Ubby Kirke
Den 30. april
Den 14. maj

 
INDSKRIVNING TIL  
KONFIRMATIONERNE 
2023

Vi modtager fra 1. juli indskrivning til konfirmandforbere-
delse for hele Hvidebæk Pastorat. Indskrivningsformularen 
findes på skolernes intranet samt på pastoratets hjemme-
side www.hvidebaek-pastorat.dk. Sidste frist for indskriv-
ning er den 20. august.

Vi henstiller til, at tilmeldingen ikke sendes via mail, da den 
indeholder personfølsomme oplysninger.
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MINDEORD
SOLVEJG LUNØE
Solvejg Lunøe sov stille ind i sit hjem den 12. februar 2022.

Solvejg var medlem af Jorløse Menighedsråd i mange år. Solvejg stod altid trofast for kaffe-
brygning og servering ved Pastoratets sogneeftermiddage i Sognegården i St.Fuglede, ligesom 
vi vil sige Solvejg tusind tak for alle de mange aftener, hun har serveret kaffe og kage til Taizé 
aftenerne i Jorløse.

Man kunne altid regne med hjælp fra hendes side.

Hun vil blive savnet. 
Æret være hendes minde.

Kirketjener ved Jorløse Kirke, 

Knud Arnbo Nielsen 
har valgt at gå på pension den 1. maj 2022.

Knud har gennem mange år været et afholdt og fast hol-
depunkt for vores kirke.

Vi vil gerne takke ham for det store arbejde og altid store 
engagement ved kirkelige handlinger og ikke mindst an-
dre arrangementer ved kirken.

Vi ønsker ham held og lykke i den nye epoke af hans liv.

KIRKETJENER GÅR PÅ PENSION

Kernen i FDF er fællesskabet, for både børn og voks-
ne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at 
blive mødt med respekt uanset baggrund, alder el-
ler evner. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til 
fællesskabet, og det præger den måde, vi er sam-
men på. FDF møder børn og unge med et kristent 

livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker 
er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset bag-
grund. Har du lyst og tid til at gøre en forskel for bør-
nene i vores lokalområde, og er du over 18 år gammel 
så henvend dig til:

Michael Rasmussen
Kredsleder i FDF Ubby
Direkte: 31 39 71 84   E-mail: mr@fdf.dk

FDF I UBBY SØGER VOKSNE  
ILDSJÆLE
I FDF MØDER BØRN OG UNGE ENGAGEREDE 
VOKSNE, DER HAR EN HOLDNING TIL LIVET
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Den nye biskop skal tiltræde som efterfølger for 
biskop Peter Fischer-Møller, der fratræder sin stil-
ling med virkning fra udgangen af august 2022. Kir-
keministeren indstiller vinderen af bispevalget til 
kongelig udnævnelse og den nye biskop tiltræder 
den 1. september 2022 og bliver bispeviet 3 dage 
efter den 4. september 2022 i Roskilde Domkirke.

HVEM KAN STEMME?
Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og me-
nighedsrådsmedlemmer samt repræsentanter for 
valgmenighederne i stiftet og stadfæstede valg-
menighedspræster. Alle stemmeberettigede vil 

modtage et valgkort i deres e-boks, og hvis man 
er fritaget for elektronisk post, vil man modtage 
det pr. brev. Kandidaterne er i skrivende stund føl-
gende:

BISPEVALG I ROSKILDE STIFT
KIRKEMINISTERIET HAR UDSKREVET
BISPEVALG I ROSKILDE STIFT

Provst i Næstved Anna Helleberg Kluge

Sognepræst Jakob Vincens Grandjean

Provst på Nørrebro og tidligere sognepræst 
ved Roskilde Per Vibskov Nielsen

Provst i Slagelse Ulla Thorbjørn Hansen 

Sognepræst på Østerbro i København 
Rasmus Nøjgaard
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MEDITATION I UBBY KIRKE

VOKSENKORET

DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED KL. 17.00
V/ SOGNEPRÆST KIM GILLING HANSEN

Meditation har altid været en del af den kristne tra-
dition, selvom mange måske stadig mest forbinder 
ordet med de østerlandske religioner. Ordet medi-
tation betyder grundlæggende ”at tænke over” og 
”at betragte” sit liv i relation til Gud. Det er en øvel-
se i at være til stede i livet, at blive nærværende i 
nuet gennem ro og stilhed.

Meditationsaftenerne varer ca. 1 time hver gang. 
Vi vil gennemgående bruge centreret bøn, som 
nok er den mest udbredte kristne meditation, sup-

TIRSDAGE KL. 19.00-21.00 I 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 bruger dem. 
 
Opvarmningen er også vejrtrækningsøvelser og 
smidighedsøvelser for stemmebåndet. 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. 

FASTE AKTIVITETER:

pleret med forskellige andre øvelser. Bøn med ord 
er kun én måde at bede på. I meditationen – også 
kaldet den kontemplative bøn – åbner vi os mod 
Gud i stilhed. 

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

Alle er velkomne! 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst 
Kim Gilling Hansen på tlf. 5959 5110 eller mail: 
kgh@km.dK

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 gudstje-
nester, 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  

Voksenkoret deltager ved følgende gudstjenester:
Den 17. april kl. 9.00 i St. Fuglede Kirke og kl.10.30 i 
Ubby Kirke ved Kim Gilling Hansen.

Den 26. maj kl. 9.00 i Jorløse Kirke og kl.10.30 i 
Ubby Kirke ved Marianne Kistrup.

Den 5. juni kl. 9.00 i St. Fuglede Kirke og kl.10.30 i 
Rørby Kirke ved Peter Michaelsen.

Den 19. juni kl. 9.00 i Værslev Kirke og kl. 10.30 i 
Rørby Kirke ved Marianne Kistrup.
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BABYSALMESANG
TORSDAGE KL. 10.15 I 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.

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.

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 Ple-
sner, står for undervisningen, hvor hun synger for 
og guider dig igennem timen.

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 
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.

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

Vel mødt!

Medbring venligst et underlag til din baby og dig 
selv.

TILMELDING og evt. afbud venligst til Arendse Ple-
sner på mail: arendsep@hotmail.com eller telefon: 
2917 1838.

Bemærk venligst ingen babysalmesang 
den 14. april og den 26. maj.

Sidste dag er torsdag den 23. juni.
Efter sommerferien starter vi igen torsdag den 
11. august, vel mødt! 



GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
12. april kl. 14.00 - kgh
10. maj kl. 14.00 - maki
14. juni kl. 14.00 - pmi
12. juli kl. 14.00 - maki
9. august kl. 14.00 - kgh  

Dato Søndag Rørby Værslev St. Fuglede Ll. Fuglede Jorløse Ubby

APRIL

03/04/22 Mariæ bebudelsesdag 10.30 - kgh 10.30 - maki 9,00 - maki 9,00 - kgh

10/04/22 Palmesøndag 9.00 - maki 10.30 - pmi 19.00 - pmi de 9 læsninger 10.30 - maki

14/04/22 Skærtorsdag 16.30 - kgh 16.30 - maki

15/04/22 Langfredag 16.00 - pmi liturgisk gudstjeneste

17/04/22 Påskedag 9.00 - maki 9.00 - kgh 10.30 -- maki 10.30 - kgh

18/04/22 2. påskedag 9.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi 9.00 - pmi

24/04/22 1. s. e. påske 10.30 kgh 10.30 - maki konfirmation 19.00 - kgh Taizégudstjeneste

MAJ

01/05/22 2. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - maki konfirmation

08/05/22 3. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - konfirmation 10.30 - kgh konfirmation

13/05/22 Bededag 9.00 - pmi 10.30 - pmi

15/05/22 4. s. e. påske 10.30 - pmi 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki

22/05/22 5. s. e. påske 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - kgh konfirmation

26/05/22 Kristi Himmelfartsdag 9.00 - maki 10.30 - maki

29/05/22 6. s. e. påske 10.30 - kgh retræte 10.30 -pmi 9.00 - pmi

JUNI

05/06/22 Pinsedag 10.30 - pmi 9.00 - pmi 9.00 - kgh 10.30 - kgh

06/06/22 2. pinsedag Bregninge 11.00 Bregninge 11.00 Bregninge kl. 11.00

12/06/22 Trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - maki 9.00 - maki

19/06/22 1. s. e. trinitatis 10.30 - maki 9.00 - maki 10.30 - pmi 9.00 - pmi

26/06/22 2. s. e. trinitatis 9.00 - pmi 9.00 - kgh pilgrimsvandring 10.30 -pmi

JULI

03/07/22 3. s. e. trinitatis 14.00 - kgh skovgudstjeneste 10.30 - kgh

10/07/22 4. s. e. trinitatis 9.00 - maki 10.30 - maki

17/07/22 5. ts. e. rinitatis 10.30 - kgh 9.00 - kgh

24/07/22 6. s. e. trinitatis 9.00 - maki 10.30 - maki

31/07/22 7. s. e. trinitatis 10.30 - pmi 9.00 - pmi

AUGUST  

07/08/22 8. s. e. trinitatis 10.30 - pmi 9.00 - pmi

14/08/22 9. s. e. trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - pmi 9.00 - pmi 10.30 - kgh

21/08/22 10. s. e. trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - pmi 10.30 - kgh 9.00 - pmi

28/08/22 11. s. e. trinitatis 10.30 - maki 9.00 - maki 10.30 - kgh 9.00 - kgh
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kgh:  Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen
maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup
pmi:  Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

Dato Søndag Rørby Værslev St. Fuglede Ll. Fuglede Jorløse Ubby

APRIL

03/04/22 Mariæ bebudelsesdag 10.30 - kgh 10.30 - maki 9,00 - maki 9,00 - kgh

10/04/22 Palmesøndag 9.00 - maki 10.30 - pmi 19.00 - pmi de 9 læsninger 10.30 - maki

14/04/22 Skærtorsdag 16.30 - kgh 16.30 - maki

15/04/22 Langfredag 16.00 - pmi liturgisk gudstjeneste

17/04/22 Påskedag 9.00 - maki 9.00 - kgh 10.30 -- maki 10.30 - kgh

18/04/22 2. påskedag 9.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - pmi 9.00 - pmi

24/04/22 1. s. e. påske 10.30 kgh 10.30 - maki konfirmation 19.00 - kgh Taizégudstjeneste

MAJ

01/05/22 2. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - maki konfirmation

08/05/22 3. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - konfirmation 10.30 - kgh konfirmation

13/05/22 Bededag 9.00 - pmi 10.30 - pmi

15/05/22 4. s. e. påske 10.30 - pmi 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki

22/05/22 5. s. e. påske 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - kgh konfirmation

26/05/22 Kristi Himmelfartsdag 9.00 - maki 10.30 - maki

29/05/22 6. s. e. påske 10.30 - kgh retræte 10.30 -pmi 9.00 - pmi

JUNI

05/06/22 Pinsedag 10.30 - pmi 9.00 - pmi 9.00 - kgh 10.30 - kgh

06/06/22 2. pinsedag Bregninge 11.00 Bregninge 11.00 Bregninge kl. 11.00

12/06/22 Trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - kgh 10.30 - maki 9.00 - maki

19/06/22 1. s. e. trinitatis 10.30 - maki 9.00 - maki 10.30 - pmi 9.00 - pmi

26/06/22 2. s. e. trinitatis 9.00 - pmi 9.00 - kgh pilgrimsvandring 10.30 -pmi

JULI

03/07/22 3. s. e. trinitatis 14.00 - kgh skovgudstjeneste 10.30 - kgh

10/07/22 4. s. e. trinitatis 9.00 - maki 10.30 - maki

17/07/22 5. ts. e. rinitatis 10.30 - kgh 9.00 - kgh

24/07/22 6. s. e. trinitatis 9.00 - maki 10.30 - maki

31/07/22 7. s. e. trinitatis 10.30 - pmi 9.00 - pmi

AUGUST  

07/08/22 8. s. e. trinitatis 10.30 - pmi 9.00 - pmi

14/08/22 9. s. e. trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - pmi 9.00 - pmi 10.30 - kgh

21/08/22 10. s. e. trinitatis 9.00 - kgh 10.30 - pmi 10.30 - kgh 9.00 - pmi

28/08/22 11. s. e. trinitatis 10.30 - maki 9.00 - maki 10.30 - kgh 9.00 - kgh

11
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ONSDAG DEN 30. 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 døds-
messe 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 soli-
ster, 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 an-
det 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 ver-
sion for kor og orgel, og det havde de.

Ars Nova Copenhagen er Danmarks førende en-
semble på sit felt – som er musik for kor fra mid-
delalder og renæssancen og fra vores egen tid.

Ars Nova Copenhagen turnerer over hele verden. 
Chefdirigent Paul Hillier har arbejdet med ensem-
blet sid en 1997 og regnes for en af verdens føre-
nde kordirigenter. 

Orgelstemmen spilles af Kristian Krogsøe, som er 
domorganist ved Aarhus Domkirke, hvor han spil-
ler på Danmarks største orgel på 89 stemmer.

Adgang til koncerten er gratis.

Salmeøvning inden koncerten: I værket indgår 6 
salmer. De deles ud til publikum, som inviteres til 
at synge med. 

Salmerne gennemgås 45 minutter inden koncer-
ten, så mød gerne op kl. 18.15 og vær med til denne 
spændende introduktion.

Hold øje med vores hjemmeside: 
www. Hvidebækpastorat.dk 

Vi prøver at få lagt nogle øvevideoer på de salmer 
vi skal synge.  

Marts

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

PAUL HILLIER, DIRIGENT,  
OG KRISTIAN KROGSØE, ORGEL
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ONSDAG DEN 6. APRIL KL. 18.00 
PETER MICHAELSEN VISER FILMEN

FILMAFTEN 
I SOGNEGÅRDEN I  
ST. FUGLEDE

April

”EN STEMME FOR LIVET”
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. 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 30. marts

PALMESØNDAG DEN 10. APRIL KL. 19.00 
I JORLØSE KIRKE V/ PETER MICHAELSEN

Som optakt til påsken holder vi en musikgudstje-
neste efter samme mønster som de ni læsninger i 
adventstiden. 

TORSDAG DEN 7. APRIL 
KL. 14.00-15.00

Kom og vær med til at synge de dejlige sange fra 
vores Højskolesangbog.

DE NI PÅSKELÆSNINGER  

HØJSKOLESANG I UBBY KIRKE    
Vi mødes kl. 14.00 i fællessangens tegn.
Alle er velkomne 

Medvirkende: organist Vibeke Bjergaard og kirke-
sanger Embla Hansen.

Gudstjenesten er bygget op omkring tekster fra 
Bibelen, der alle fortæller om påskebegivenhe-
derne. Læsninger fra Bibelen veksler med fælles-
salmer og solosang.

Kirkesangerne Arendse Plesner og Embla Hansen 
medvirker sammen med organist Vibeke Bjergaard.



14141414

SKÆRTORSDAG DEN 14. APRIL 
KL. 16.30 I VÆRSLEV KIRKE

”AALBORG GOSPEL TRIO” og sognepræst 
Kim Gilling Hansen

Aalborg Gospel Trio består af de 2 professionelle 
sangere Heidi Bisgaard og Catharina Nielsen samt 
pianisten Rebecca Bruhn, som alle brænder sær-
ligt for gospelmusikken i deres virke.

Heidi Bisgaard er ankermand, bosat i Aalborg og 
har mange års erfaring både som solist og dirigent 
i hele landet. 

Aalborg Gospel Trio vil Skærtorsdag synge en god 
blanding af kendte såvel som mindre kendte go-
spelnumre blandet med fællessang, så stemnin-
gen løftes og vi alle sammen involveres.

Bagefter inviterer vi traditionen tro på middag 
med lam i Værslev forsamlingshus. Og af den 
grund må du meget gerne tilmelde dig med hvor 
mange I kommer.

TILMELDING hos Torben på tlf.: 24987060 eller
Ruth på tlf.: 24451413 senest d. 7. april.

FESTLIG GOSPELGUDSTJENESTE   

PÅSKEN I HVIDEBÆK PASTORAT
PALMESØNDAG DEN 10. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 9.00 og 

Ubby Kirke kl. 10.30 v/ Marianne Kistrup.
• Gudstjeneste i St. Fuglede Kirke kl. 10.30 v/ 

Peter Michaelsen.
• De ni læsninger i Jorløse kirke kl. 19.00 v/ 

Peter Michaelsen. Musik v/ Vibeke Bjerga-
ard, Arendse Plesner og Embla Hansen.

SKÆRTORSDAG DEN 14. APRIL
• Gudstjeneste med Gospelkvartet i Værslev 

Kirke kl. 16.30  v/ Kim Gilling Hansen med 
efterfølgende spisning i Værslev Forsam-
lingshus. Tilmelding nødvendig til Torben 
Jørgensen på tlf. nr. 59500082, eller Ruth 
Sørensen på tlf. nr. 24451413, senest den 
7. april.

• Gudstjeneste i St. Fuglede Kirke kl. 16.30 
v/ Marianne Kistrup med efterfølgende 
fællesspisning i Sognegården i St. Fuglede.
Tilmelding nødvendig til Annelise Søren-
sen på tlf. 28950860.

LANGFREDAG DEN 15. APRIL
• Påskemusikforestillingen: ”Rødhalsen” i 

Ll. Fuglede Kirke kl. 14.00. Stine Michel og 
ensemble underholder børn i alle aldre.

• Liturgisk gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 
16.00 v/ Peter Michaelsen. Musik v/ Vibeke 
Bjergaard, Arendse Plesner og Embla 
Hansen.

PÅSKEDAG DEN 17. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 9.00 og 

Ll. Fuglede Kirke kl. 10.30 v/ Marianne 
Kistrup.

• Gudstjeneste i St. Fuglede Kirke kl. 9.00 og 
Ubby Kirke kl. 10.30 v/ Kim Gilling Hansen. 
Pastoratets voksenkor medvirker.

2. PÅSKEDAG DEN 18. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 9.00 og Vær-

slev Kirke kl. 10.30 v/ Kim Gilling Hansen
• Gudstjeneste i Ubby Kirke kl. 9.00 og Jor-

løse Kirke kl. 10.30 v/ Peter Michaelsen
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LANGFREDAG DEN 15. APRIL KL. 14.00 
I LI. FUGLEDE KIRKE

Stine Michel og ensemble opfører en påskemusik-
forestilling baseret på Selma Lagerlöffs historie om 
Rødhalsen. Stine fortæller om forestillingen: ”For 
en del år siden læste jeg Selma Lagerlöfs Kristusle-
gender og blev især grebet af historien om Rødhal-
sen. Det, at den trods sin lille størrelse finder mod 
til at trække en torn ud af Kristus pande. Jeg fik lyst 
til genfortælle historien, men på en måde, hvor den 
taler til et nutidigt publikum. Hvordan kunne jeg 
formidle den med både humor og alvor? Rødhalse-
moderen siger: Man må være tålmodig, finde styrke 
og mod, før man kan vinde sine røde fjer. Her op-
fandt jeg Benjamin – den yngste af Rødhalsens un-
ger, der med sit barnesind foreslår, at de i stedet fly-
ver på ryggen, rapper og rejser ind i en hvals mave. 
Fortællingens budskab er stadigvæk det samme, 
men jeg kombinerer moderens alvor med barnets 

LANGFREDAG DEN 15. APRIL KL. 16.00 I RØRBY KIRKE 
V/ PETER MICHAELSEN

Liturgisk musikgudstjeneste, bygget op over læsninger fra 
Jesu lidelseshistorie.

Uddrag af Pergolesis berømte ”Stabat Mater” veksler med 
fællessalmer.

Kirkesangerne Arendse Plesner og Embla Hansen medvirker 
sammen med organist Vibeke Bjergaard. 

PÅSKEMUSIKFORESTILLING
FOR BØRN I ALLE ALDRE

LITURGISK MUSIKGUDSTJENESTE  

nysgerrighed og legende tilgang til livet”. Adgang 
er gratis. Efter forestillingen serveres der kaffe, te, 
sodavand og. Rørby, Værslev og Ll. Fuglede fælles-
menighedsråd – Hvidebæk pastorat.

SKÆRTORSDAG  DEN 14. APRIL KL. 16.30 I 
ST. FUGLEDE KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

Vær med til en hyggelig eftermiddagsgudstjeneste, 
som fuldendes med fællesspisning i Sognegården. 

Det er gratis at deltage, så kom og start påsken i 
hyggeligt selskab. 

TILMELDING til Annelise Sørensen  på tlf. 
2895 0860 senest en uge før.

SKÆRTORSDAG I ST. FUGLEDE KIRKE  
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SØNDAG DEN 24. APRIL KL. 19.00 
JORLØSE KIRKE 

Som afslutning på Taizé-aftenerne og fejringen af 
påsken, holder vi en regulær Taizé-gudstjeneste i 
Jorløse kirke. De almindelige salmer er skiftet ud 
med de enkle og stemningsfulde sange fra Taizé, 
og gudstjenestens form er inspireret af formen fra 
Taizé. 

Hvad er egentlig Taizé?

Taizé er en lille by i Frankrig, som startede med at 
huse flygtninge under 2. verdenskrig, og hvor der 

udviklede sig et levende fællesskab af troende fra 
mange kristne retninger. I dag er det primært unge 
mennesker fra hele verden, som kommer til Taizé i 
kortere eller længere perioder og tager sangene og 
andagterne med hjem. På den måde har det spredt 
sig til hele Europa.

I dag er et par af de meditative sange med i vores 
salmebog som DDS 419 og 420.

Alle er velkomne

TAIZÉ-GUDSTJENESTE

Maj

TORSDAG DEN 12. MAJ KL. 14.00
Emnet bliver en overraskelse, indtil omtalen bringes i ugeavisen og på 
Hvidebæk Pastorats hjemmeside.

SOGNEEFTERMIDDAG  
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

DEN 26. - 29. MAJ 

Festivalen Himmelske Dage er for alle, der interes-
serer sig for kirke, kultur og samfund. Gennem kon-
certer, debatter, teater og meget mere vil festiva-
len sætte fokus på nogle af de vigtige emner, som 
lige nu presser sig på i verden.

Himmelske Dage er Danmarks største kirkefestival 
og er en fælleskirkelig begivenhed, der finder sted 
hvert tredje år i Kristi himmelfartsferien. Her kan 
man opleve koncerter, talks, debatter, udstillinger, 
gudstjenester og vandreture mm. I 2022 er Roskilde 
Stift vært for festivalen, der er forankret i Danske 
Kirkers Råd. 

Læs mere her:
Roskildestift.dk/himmelske-dage-2022

HIMMELSKE DAGE I ROSKILDE

https://roskildestift.dk/himmelske-dage-2022
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SOGNEEFTERMIDDAG  
I SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE

RETRÆTE FOR ÉN DAG I VÆRSLEV KIRKE 
OG KIRKESKOV SØNDAG DEN 29. MAJ. 
VI STARTER MED EN GUDSTJENESTE KL. 10.30

Retræte betyder at trække sig tilbage. Det er ikke 
nødvendigvis det samme som at gemme sig for ver-
den eller at trække sig væk for en længere periode. 
Man kan også bare komme og finde ro, få en pause 
og åndelig fordybelse i kirken og i naturen i nogle 
timer.

Kim Gilling Hansen og Pia Riddertoft holder igen i 
år en endagsretræte med fokus på stilhed og me-
ditation.

- Lige overfor kirken ligger Værslev kirkeskov med 
den smukkeste lille skovsø omgivet af træer og 
grønt, hvor det er oplagt at fortsætte roen og stil-
heden efter gudstjenesten.

TILMELDING ØNSKES gr. mad og tilrettelæggel-
se, på tlf/sms/email: 21295996 – kgh@km.dk- se-
nest mandagen forinden.

Undervejs byder menighedsrådet på frokost og for-
friskninger.

EN-DAGSRETRÆTE  I VÆRSLEV KIRKE 

Juni STOR FÆLLES ”OPEN AIR” 
GUDSTJENESTE KL.11.00 

2. PINSEDAG MANDAG DEN 6. JUNI I 
BREGNINGE AMFITEATER

Denne dag er der igen stor fællesgudstjene-
ste for alle sogne i Kalundborg provsti, og der 
bliver bl.a. mulighed for at høre musik fra et 
udpluk af egnens kor. 
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UD I DET BLÅ – ÅRETS  
HEMMELIGE TUR
TORSDAG DEN 9. JUNI

Vi kører fra p-pladsen ved Sognegården i St. Fug-
lede kl. 9.00 og er tilbage sidst på eftermiddagen. 
Tilmelding nødvendig til Annelise Sørensen på tlf.
nr. 28950860 senest den 3. juni.

Turen koster 125 kr. og inkluderer frokost samt 
kaffe, te og kage undervejs.

KONCERT ” I ET SKÆR AF SOMMER”
TORSDAG DEN 9. JUNI KL. 19.00 
I LL. FUGLEDE KIRKE

Solveig Louise Hjerrild, Sopran og 
Berit Johansen Tange, Klaver.

En koncert indhyllet i sommerens 
stemninger: Glæde, liv, lyde, læng-
sel, forgængelighed, kærlighed. 

Adgang til koncerten er gratis. I 
pausen serveres der kaffe, te, so-
davand og kage

Berit Johansen Tange, 
Klaver

Solveig Louise Hjerrild, 
Sopran 

PILGRIMSVANDRING 
– AD VÆRSLEVSTIEN 
SØNDAG DEN 26. JUNI KL. 9.00 FRA 
ST. FUGLEDE KIRKE 

Vi starter med en pilgrimsgudstjeneste i kirken i 
St. Fuglede, hvorefter selve pilgrimsvandringen 
begynder.

Pilgrimsvandring er for alle, der har lyst til at vandre 
sammen igennem vores smukke egn og har lyst til 
at være pilgrim for en dag. Pilgrimmen var oprin-

delig den landflygtige, der i det fremmede søgte 
Gud og forsoning og ofte bar på frygtelige byrder 
af skyld og tvivl, som han håbede at kunne efter-
lade hos kærlige hænder undervejs. – I dag bærer 
vi mennesker ofte stadigvæk rundt på store byrder 
og tumler med vores problemer, tvivl og tanker. 
Det vil vi med pilgrimmen som forbillede sætte fo-
kus på. Og vi vil vandre ad Værslevstien fra St. Fug-
lede kirke via Jerslev station til Værslev kirke.
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SKOVGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 3. JULI KL. 14.00  
I VÆRSLEVSKOVEN

Tag hele familien med på skovtur i det grønne, 
ovenikøbet med en hyggelig og stemningsfuld 
musikgudstjeneste! Musikken undervejs er leveret 
af nogle af egnens og landets dygtigste accordion 
musikere (harmonika +) Ditte Lykke Hansen og 
Dean Delgiusto. 

Bagefter er der et kort menighedsmøde for Rørby, 
Værslev og Ll. Fuglede sogne, hvor menighedsrå-
det vil orientere om, hvad der er sket i sognene. 
Prædikant ved skovgudstjenesten er sognepræst 
Kim Gilling Hansen.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og 
brød.

Juli

På stop undervejs vil vi synge en 
salme, høre et par pilgrimsord og 
få inspiration med på vejen, som 
vi kan tænke over, mens vi går.

Vandringen slutter med en kort 
andagt i Værslev kirke, hvorefter 
der vil blive sørget for lidt for-
friskninger, inden vi bliver kørt 
tilbage til vores biler/transport-
midler i St. Fuglede. 

Grundet tilrettelægningen af til-
bagetransport og lidt mad i Vær-
slev ønskes tilmelding!

TILMELDING sker på tlf/sms/
email: 21295996 – kgh@km.dk – 
senest mandagen forinden.

Vandringen ledes af sognepræst 
Kim Gilling Hansen og Pia Rid-
dertoft.



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

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

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 regnskabs-
kontoret 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 

Deadline for næste kirkeblad: 1. juni 2022


