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DJÆVELEN SOM HORNIST  
I RØRBY KIRKE
v/ Peter Michaelsen

I 1980 opdagede man ved almindeligt vedligehol-
delsesarbejde farvespor på en væg i Rørby Kirke. 
Daværende sognepræst Harald Toft Ny gaard 
(1917-2011, sognepræst i Rørby 1975-1984) tog 
straks kontakt til Nationalmuseet, som fandt spor 
af kalkmalerier flere steder i kirken. I 1982 blev ma-
lerierne i kirkens vestlige fag færdigafdækket og 
konserveret. Endnu nogle år senere fremtrådte 
udsmykningen, som den blev fremdraget, i det 
store og hele velbevaret, men med svækkede far-
ver. 

Da orkanen ”Adam” ramte landet om aftenen den 
3. december 1999, blev taget på Rørby Kirke be-
skadiget, og der trængte efterfølgende vand ind 
på kirkens hvælvinger. Kalkmalerierne begyndte 
langsomt at forsvinde, en proces, som blev frem-
skyndet af opvarmningen i vinterhalvåret. For at 
forhindre det i at ske stod der i en årrække frem 
til 2012 opført et stort klimakammer midt i kirken.

Takket været et millionbeløb fra Augustinus Fon-
den lykkedes det at redde de truede kalkmalerier. 
I årene 2011-2014 blev de spændende kalkmalerier 
restaureret af et konservatorhold under ledelse af 
Peder Bøllingtoft fra Nordisk Konservering.

Størsteparten af de afdækkede kalkmalerier da-
teres til ca. 1410-25. Den realistiske og elegante 
malestil er udsprunget fra de italiensk influerede 
kunstområder i Østrig-Bøhmen og Burgund, og 
den kendes herhjemme også fra Undløse og Nø-
debo Kirke.

Af økonomiske grunde har man valgt ikke at af-
dække malerierne i det ene af de to hvælv i kirkens 
oprindelige skib. Små prøvefelter viser her sce-
ner fra Jesu lidelseshistorie. På kirkens nordvæg 
ses Sankt Jørgen og dragen, mens det vestligste 
hvælv fremstiller Dommedag. Mod øst ses den 
dømmende Kristus, som troner på regnbuen, samt 
Maria med hænderne foldet i bøn. På Kristi højre 
side mod nord ses de frelstes vej til Himmerig med 
ærkeenglen Mikael, som vejer sjælene, mens små 

djævle forsøger at påvirke vejningen til egen for-
del. Desuden ses en mandlig helgen og Skt. Peter 
sammen med en skare lyksalige. På Kristi venstre 
side, mod syd, ses de fortabte, som i et makabert 
optog føres til helvedesgabet. Overfor Kristus, 
mod vest, er hovedtemaet en moralsk belæring 
om ikke at snakke eller være uopmærksom under 
gudstjenesten.

Som i mange andre danske middelalderkirker vi-
ser kalkmalerierne i Rørby Kirke en række engle 
og djævle. 

Blandt de mange afbildede figurer er flere djævle. 
Her vil jeg beskrive en djævel, som spiller på horn.

Den horntruttende djævel i Rørby Kirke er det des-
værre vanskeligt at danne sig et klart billede af, da 
motivet er falmet og dele af maleriet er ødelagt. 
Man kan dog skimte, at djævelens hoved har et 
flertakket gevir og ved munden et horn. Instru-
mentet er stort, næsten lige så stort som trillebø-
ren en af de andre djævle triller på. Djævelen i Rør-
by er bemærkelsesværdig, for der står flammer ud 
af djævlehornets munding, noget som er med til 
at understrege det dæmoniske og uhyggelige ved 
hornblæsningen og sammenhængen med skærsil-
den/helvedet, hvor de fordømte havner. 

På dommedagsscenen i Rørby Kirke ses ganske 
typisk to engle, der blæser i domsbasuner. I de kir-
ker, hvor Himmelborgen fremstilles, er der større 
variation i udvalget af instrumenter, men musik-
ken er ofte mere afdæmpet og frembringes af lavt 
klingende instrumenter som håndorgel, strenge- 
og strygeinstrumenter. Musikinstrumenterne 
ved helvedesgabet er derimod skingre, skrig ende 
og skrattende. Ellers ville de jo ikke kunne træn-
ge igennem alle de andre lyde, man mente, at  
helvede rummede, såsom piskeslag, hyl, hånlat-
ter og knitrende flammer. Hornspillende djævle 
kendes også fra Tybjerg Kirke ved Næstved og fra 
Östra Vemmerlöv og Rinkaby i det østlige Skåne. 
I Mørkøv Kirke ved Holbæk spiller djævelen på 
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helvedesgabet tilsyneladende på skalmeje, et rør-
bladsinstrument med en høj, gennemtrængende 
lyd, fordømt af kirkefædrene som djævelsk.

Den norske kunsthistoriker Charlotte H. Aune har 
for nylig undersøgt, hvilken funktion de spillende 
djævle har i dommedagsmotivet. Djævelens pla-
cering i billedet er enten i baggrunden, siddende 
på et tårn, stående mellem helvedesgabet og de 
fordømte sjæle, eller siddende ovenpå hovedet 
af helvedesgabet. På grund af maleriets tilstand 
er det vanskeligt at afgøre, om djævelen i Rørby 
Kirke sidder på toppen af helvedesgabet, eller om 
han står foran det. Charlotte H. Aune mener dog, 
at djævelen tilsyneladende står lidt bag ved helve-
desgabet, på samme måde som djævelen i Tensta 
Kirke nord for Uppsala gør. På Rørby-maleriet er 
også Døden ridende til hest afbildet, og Charlotte 
H. Aune tolker billedet som forestillende helvedes 

hersker, der med sit flammende horn kalder Dø-
den til sig og signalerer, at det nu er på tide at få 
sjælene dømt og ført ind i helvedesgabet.

Jeg har i et tidligere kirkeblad (november 2018 - fe-
bruar 2019, side 2-3) skrevet lidt om en anden djæ-
vel, man kan se afbildet i Rørby Kirke: Tutivillus, en 
djævel, der holder øje med kirkegængernes opfør-
sel under gudstjenesten og fører deres indbyrdes 
snak ind i sit synderegister. Her vil jeg nøjes med at 
tilføje, at man finder samme djævel enkelte andre 
steder i Danmark: I Ølsted Kirke ved Hedensted 
(ca.1225-50), i Gammelsogn Kirke ved Ringkøbing 
(ca. 1300), i Fanefjord Kirke på Møn (ca.1500) og i 
Skt. Birgitta-kapellet i Roskilde Domkirke (opført 
i 1511). 

Foto: Peder Bøllingtoft
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FÆLLES MENIGHEDSRÅD FOR STORE 
FUGLEDE OG JORLØSE SOGNE
Menighedsrådene i Store Fuglede og Jorløse 
sogne har på menighedsmøder i sognene truffet 
beslutning om at oprette et nyt fælles menigheds-
råd for de to sogne. Det kommende fælles menig-
hedsråd, som oprettes med virkning fra menig-
hedsrådsvalg 2022, navngives St. Fuglede-Jorløse 
Sognes Menighedsråd.

Store Fuglede Sogns Menighedsråd er valgt for 
en 2-årig funktionsperiode, mens Jorløse Sogns 
Menighedsråd er valgt for en 4-årig funktionspe-
riode. Kirkeministeriet har givet dispensation til, at 

der ikke afholdes nyvalg i Jorløse Sogn til det nye 
fællesmenighedsråd for Store Fuglede og Jorløse 
sogne. Det fælles menighedsråd for de to sogne 
sammensættes derfor af de medlemmer, der væl-
ges på valgforsamlingen i Store Fuglede og de 
medlemmer, der ved valget i 2020 blev valgt for 
en 4-årig funktionsperiode. 

Ved valgforsamlingen den 20. september 2022 i 
Store Fuglede vælges der medlemmer for en funk-
tionsperiode af 2 år til det nye fællesmenighedsråd 
for de to sogne.

PASTORATETS FIRE MENIGHEDSRÅD
HVIDEBÆK PASTORAT BESTÅR NU AF FØLGENDE VALGTE MEDLEMMER:  
(AK-UDVALG = AKTIVITETSUDVALG)

RØRBY-VÆRSLEV-LILLE FUGLEDE SOGNES MENIGHEDSRÅD:

RØRBY SOGN:
Kathrine Møller, kirkeværge, ak-udvalg
Birthe Vibeke Andersen, kasserer, sekretær
Flemming Møller, kontaktperson

VÆRSLEV SOGN:
Ruth Lang Sørensen, formand
Tove Løfqvist, kirkeværge, ak-udvalg
Torben Jørgensen, næstformand

Stedfortrædere:
Karin Jensen, ak-udvalg
Knud Erik Vernersen, kirketjener v/Ubby og Vær-
slev

LILLE FUGLEDE SOGN:
Janet Elizabeth Larsen, ak-udvalg 
Henrik Grevy, kirkeværge, sognegårdsudvalg
Anne-Mette Sørensen, ak-udvalg (formand og se-
kretær)
Stedfortræder:
Lone Bendsen

JORLØSE SOGN:
Knud Arnbo Nielsen, formand, sognegårdsudvalg
Sven-Erik Wøhlk Mortensen, næstformand
Solvejg Christiansen, sekretær, ak-udvalg
Berit Müller Staszak, kontaktperson
Lis Lammert Nørmark Hansen, kirkeværge uden 
for rådet
Knud Sørensen, kasserer

Stedfortræder:
Lis Larsen
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STORE FUGLEDE SOGN:
Ulla Karlshøj, formand, kontaktperson, sekretær, 
ak-udvalg
Knud Sørensen, næstformand, kasserer, sogne-
gårdsudvalg
Anne-Lise Lindholm Sørensen, ak-udvalg
Bent Riisgaard Jørgensen, menigt medlem
Lis Lammert Nørmark Hansen, kirkeværge uden 
for rådet

UBBY SOGN:
Jørgen Andresen, formand, kontaktperson for alle 
ansatte
Helle Nielsen, sekretær, næstformand
Yvonne Andersen, kasserer, ak-udvalg
Gunver Nielsen, ak-udvalg
Søren Madsen, kirkeværge
Lone Hallgren, menigt medlem

Stedfortræder:
Kirsten Nielsen

NY BISKOP OVER  
ROSKILDE STIFT VALGT
Roskilde Stift har den 15. juni valgt en ny biskop. 
Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 af de afgivne stem-
mer og er dermed valgt som ny biskop over Ros-
kilde Stift og indstilles til kongelig udnævnelse. 

STEMMEFORDELINGEN BLEV SOM 
FØLGER:
• Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 stemmer
• Rasmus Nøjgaard fik 709 stemmer

1604 af de i alt 1976 stemmeberettigede afgav de-
res stemme, hvilket giver en valgprocent på 81,2 
procent.

BISPEVIELSEN FINDER STED  
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 14.00  
I ROSKILDE DOMKIRKE.

Den nye biskop afløser den nuværende biskop, Pe-
ter Fischer-Møller, der har siddet siden 2008. 

Ulla Thorbjørn Hansen er født i 1966, provst i Sla-
gelse Provsti, sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg 
Pastorat samt ledende beredskabspræst. Af ud-

dannelse er hun cand.theol. og master i ledelse, 
sjælesorg og krisehåndtering. Læs mere om den 
nye biskop på www.ullathorbjoern.dk.
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TID – TALE & TAIZÉ I UBBY KIRKE
Aftener med bevidst
TID – TALE & TAIZÉ-SANG
Med Gud

Aftener i din kirke, hvor vi giver mulighed for at 
tale om og bruge tid på livets udfordringer såvel 
som glæder. Aftener, hvor dagliglivet kommer til 
eftersyn, og hvor vi bruger tid på refleksion. Alt 
sammen i det rum, hvor mennesker igennem ge-
nerationer har kaldt på trøst og hjælp – i kirkens 
rum, hvor vi alle godt må være børn igen under 
Guds kappe og vinge. Det er tale og tid og til af-
slutning andagt og Taizésang med Gud. 

Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen  
og psykoterapeut Pia Riddertoft. Kim har en livs-

lang interesse i åndelig vejledning og kristen for-
dybelsespraksis samt års erfaring fra terapiens 
verden. Pia har som psykoterapeut igennem mere 
end 25 år haft med alle tænkelige problemstillin-
ger at gøre. Og begge har som præst og præste-
frue et varmt og levende forhold til troen og den 
kæmpe livshjælp og trøst der er at hente der.

Det bliver en slags fortsættelse af aftenerne i  
Jorløse, men i nye rammer og med nyt fokus.
De næste gange bliver: Mandag den 26. septem-
ber, den 31. oktober og og den 28. november  
kl. 19.00.

MEDITATION I UBBY KIRKE
DEN 2. TIRSDAG I HVER MÅNED KL. 17.00
v/ sognepræst Kim Gilling Hansen

Meditation har altid været en del af den kristne 
tradition, selvom mange måske stadig mest for-
binder ordet med de østerlandske religioner. Or-
det 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 nær-
værende 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-

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 tilmel-
ding er ikke nødvendig. Kom forbi som du er, men 
medbring gerne en pude og et tæppe.

ALLE ER VELKOMNE!
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst 
Kim Gilling Hansen på tlf. 5959 5110 eller E-mail: 
kgh@km.dk

FASTE AKTIVITETER:
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VOKSENKORET I UBBY KIRKE

FÆLLESSANG FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Kom og syng med på alle dine yndlingshøjskole-
sange. Én torsdag i måneden mødes vi og deler 
sangglæden.

Organist Vibeke Bjergaard og kirkesanger Embla 
Hansen samler hver gang en buket af de kendte 

sange, og vi præsenteres også for et par af de nye 
sange og salmer fra den nye højskolesangbog.

Undervejs fortælles historier om sangene, vi drik-
ker en tår kaffe eller te, og der er også plads til del-
tagernes egne sangønsker.

Alle interesserede er særdeles velkomne.

DATOER:
Torsdag den 11. august kl. 14.00 i Sognegården i 
Store Fuglede.
Torsdag den 22. september kl. 14.00 i Ubby Kirke.
Torsdag den 13. oktober kl. 14.00 i Sognegården i 
Store Fuglede.
Torsdag den 17. november kl. 14.00 i Ubby Kirke.

TIRSDAGE KL. 19.00-21.00 

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 – hvor-
efter 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 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 11. september kl. 10.30 - Høstgudstjeneste i 
Værslev Kirke. 
Den 18. september kl. 10.30 - Gudstjeneste ved Hvi-
debækmessen i Hvidebækhallen.
Den 9. oktober kl. 19.00 - Løvfaldsgudstjeneste i 
Jorløse Kirke. 
Den 6. november, kl. 17.00 og kl. 19.00 - Alle Hel-
gens gudstjeneste i Rørby Kirke og Jorløse Kirke.
Den 4. december kl. 9.00 i Ubby Kirke og kl. 10.30 
i Rørby Kirke. 
Den 13. december kl. 16.30 på Enggården.
Den 18. december kl. 14.00 ved de 9 læsninger i 
Ubby Kirke. 
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BABYSALMESANG
UBBY KIRKE
TORSDAGE KL. 10.15 
Første gang er torsdag den 11. august.

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 Ples-
ner 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 dej-
ligste af alle. Lyden af mors eller fars stemme be-
tyder 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 
Plesner på E-mail: arendsep@hotmail.com eller te-
lefon: 2917 1838.



11

September SOGNEEFTERMIDDAG 
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER
Er aflyst resten af året, pga. sygdom. Vender tilbage i det nye år.

FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE  
MED SPISNING I VÆRSLEV KIRKE
SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 10.30 
v/ Marianne Kistrup, Kim Gilling Hansen og Peter 
Michaelsen

Hvidebæk Pastorat inviterer til fælles høstarran-
gement. Gudstjenesten foregår i Værslev Kirke, og 
efterfølgende er der spisning og hyggeligt sam-
vær på parkeringspladsen overfor kirken.

Kirkernes præster, sangere, organister samt pa-
storatets kor deltager. Herudover medvirker mu-
sikerne Anna Aagaard og Frey Klarskov.

Annas og Freys speciale er den danske folkemusik, 
og de vil i lighed med sidste år medvirke ved guds-
tjenesten samt efterfølgende spille op til både fæl-
lessang og folkedans.

Kom og vær med 
til at skabe en 
festlig dag.
Arrangementet 
er gratis, og alle 
er hjerteligt vel-
komne.

KIRKEHØJSKOLE:  
FOREDRAG OM SKYLD OG SKAM

SOGNEGÅRDEN  
I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 15. SEP-
TEMBER KL. 19.00

Foredrag ved sognepræst 
Helle Brink, Raklev.
Skam, sårbarhed og 

længslen efter samhørighed.
Skam er en almenmenneskelig følelse, som kan 
udvikle sig til manglende selvværd og oplevelsen 
af at være forkert. 

I kirkens tradition har vi mødt mennesker, som var 
tynget af skyld og havde behov for tilgivelse. 

Men i vores præstationskultur er flere nu tynget 
af skam og længes efter at blive mødt og set med 
anerkendelse. 

Et positivt modsvar til skam kan findes i det kristne 
syn på mennesket som set og værdsat af Gud. 

Jesus vælger at færdes sammen med netop de 
mennesker, som er skammet ud af fællesskabet: 
de syge, de syndige, kvinderne og de fremmede. 

Hans handling overfor dem er helbredelse, genop-
rettelse af værdighed, tilsigelse af syndernes forla-
delse, kort sagt heling, som fører til nyt liv.
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HVIDEBÆKMESSE
HVIDEBÆKHALLEN, JERSLEV 

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 10.30 

Efter flere års corona-pause indbydes alle foreninger og erhvervsdrivende fra den gamle 
Hvidebæk Kommune til messe i Hvidebækhallen. Her vil du selvfølgelig også kunne finde 

egnens kirker – repræsenteret ved en stand for Hvidebæk Pastorat. 

Messen bliver indledt med en gudstjeneste i hallen. Pastoratets kor medvirker.  
Efter gudstjenesten vil der blive rig lejlighed til at få en kop kaffe og et stykke kage og 

snakke med præsterne og repræsentanter for menighedsrådene.
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KIRKEHØJSKOLE: 
FOREDRAG OM DANERNES KRISTNING

RØRBY PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19.00

Harald og ringborgene – foredrag ved sogne-
præst Sanne B. Kristensen, Viskinge-Aunsø.

”... den Harald, som … gjorde danerne kristne” 
– var også den, der var bygmester bag de helt 
enestående Ringborge – og bag det lige så ene-
stående anlæg omkring Jellinge Kirke med dens 
gravhøje, runesten og indhegning. 

Hvem var han? – og kristnede han virkelig daner-
ne? – og havde Ringborgene muligvis noget med 
dét at gøre – eller var det hele bare pral? 

I de tre måneder, hvor sognepræst Sanne B. Kri-
stensen tilbage i 2019 holdt studieorlov, var det 
disse spørgsmål, der var ”under luppen” – og den-
ne aften vil hun fortælle fra sin orlov, og hvad hun 
evt. måtte være kommet frem til af svar. 



GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag den 13.september kl. 14.00 - maki
Tirsdag den 11. oktober  kl. 14.00 - pmi
Tirsdag den 8. november  kl. 14.00 - kgh
Tirsdag den 13. december  kl. 16.30 - pmi 

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

SEPTEMBER

04/09/22 12. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - kgh 9.00 - pmi 10.30 - kgh

11/09/22 13. s. e. trin 10.30 - maki, kgh, pmi  
høstgudstjeneste

18/09/22 14. s. e. trin Hvidebæk messen kl. 10.30 Hvidebæk messen kl. 10.30

25/09/22 15. s. e. trin 9.00 - kgh 10.30 - pmi 10.30 - kgh 9.00 - pmi

OKTOBER

02/10/22 16. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - maki 9.00 - pmi 10.30 - maki

09/10/22 17. s. e. trin 10.30 - kgh 19.00 - pmi løvfaldsgudstjeneste 9.00 - kgh

13/10/22 Torsdag 17.00 - kgh spaghetti-
gudstjeneste 

16/10/22 18. s. e. trin 10.30 - maki 9.00 - kgh 10.30 - kgh 9.00 - maki

23/10/22 19. s. e. trin 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - pmi

30/10/22 20. s. e. trin 9.00 - maki 14.00 - fd rytmisk  
allesjælesgudstjeneste

10.30 - maki

NOVEMBER

06/11/22 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi 19.00 - pmi 19.00 - kgh

13/11/22 22. s. e. trin 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - kgh 9.00 - kgh

20/11/22 S. s. i kirkeåret 9.00 - pmi 9.00 - kgh 10.30 - kgh brunch  
gudstjeneste

27/11/22 1. s. i advent 10.30 - kgh 10.30 - maki familieguds-
tjeneste

15.00 - kgh familie-
gudstjeneste

DECEMBER

04/12/22 2. s. i advent 10.30 - kgh 14.00 - maki familieguds-
tjeneste

9.00 - kgh

11/12/22 3. s. i advent 9.00 - pmi 10.30 - pmi 14.00 - maki familiegudstjeneste 
og juletræ

18/12/22 4. s. i advent 9.00 - pmi 10.30 - pmi 14.00 - pmi  
de 9 læsninger

24/12/22 Juleaften 15.00 - pmi 13.45 - pmi 15.30 - maki 13.00 - maki 14.15 - maki 16.15 - kgh

25/12/22 Juledag 10.30 - pmi 9.00 - pmi 

26/12/22 2. juledag 9.00 - kgh 10.30 - kgh

JANUAR

01/01/23 Nytårsdag 14.00 - maki 16.00 - maki
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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 
fd: Forhenværende provst Finn Dyrhagen

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

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

SEPTEMBER

04/09/22 12. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - kgh 9.00 - pmi 10.30 - kgh

11/09/22 13. s. e. trin 10.30 - maki, kgh, pmi  
høstgudstjeneste

18/09/22 14. s. e. trin Hvidebæk messen kl. 10.30 Hvidebæk messen kl. 10.30

25/09/22 15. s. e. trin 9.00 - kgh 10.30 - pmi 10.30 - kgh 9.00 - pmi

OKTOBER

02/10/22 16. s. e. trin 10.30 - pmi 9.00 - maki 9.00 - pmi 10.30 - maki

09/10/22 17. s. e. trin 10.30 - kgh 19.00 - pmi løvfaldsgudstjeneste 9.00 - kgh

13/10/22 Torsdag 17.00 - kgh spaghetti-
gudstjeneste 

16/10/22 18. s. e. trin 10.30 - maki 9.00 - kgh 10.30 - kgh 9.00 - maki

23/10/22 19. s. e. trin 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - pmi

30/10/22 20. s. e. trin 9.00 - maki 14.00 - fd rytmisk  
allesjælesgudstjeneste

10.30 - maki

NOVEMBER

06/11/22 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi 19.00 - pmi 19.00 - kgh

13/11/22 22. s. e. trin 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - kgh 9.00 - kgh

20/11/22 S. s. i kirkeåret 9.00 - pmi 9.00 - kgh 10.30 - kgh brunch  
gudstjeneste

27/11/22 1. s. i advent 10.30 - kgh 10.30 - maki familieguds-
tjeneste

15.00 - kgh familie-
gudstjeneste

DECEMBER

04/12/22 2. s. i advent 10.30 - kgh 14.00 - maki familieguds-
tjeneste

9.00 - kgh

11/12/22 3. s. i advent 9.00 - pmi 10.30 - pmi 14.00 - maki familiegudstjeneste 
og juletræ

18/12/22 4. s. i advent 9.00 - pmi 10.30 - pmi 14.00 - pmi  
de 9 læsninger

24/12/22 Juleaften 15.00 - pmi 13.45 - pmi 15.30 - maki 13.00 - maki 14.15 - maki 16.15 - kgh

25/12/22 Juledag 10.30 - pmi 9.00 - pmi 

26/12/22 2. juledag 9.00 - kgh 10.30 - kgh

JANUAR

01/01/23 Nytårsdag 14.00 - maki 16.00 - maki

15
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SOGNEEFTER MIDDAG OM SORG-
GRUPPERNE I VORES OMRÅDE
I UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 6. OKTOBER KL. 14.00 

Sogneeftermiddagene i Ubby kirke starter op igen 
med en eftermiddag, hvor vi mødes, snakker sam-
men over en kop kaffe og kage og bliver inspireret 
af en god fortælling, sang eller et vedkommende 
emne.

Lisbeth Dyxenburg, der er diakonipræst og sor-
grådgiver og som igennem 7 år har ledet sorggrup-
per for voksne i Kalundborg provsti, vil fortælle ge-
nerelt om sorg og om arbejdet med sorggrupper.

LISBETH SKRIVER OM SORGEN:
Sorg er et menneskeligt livsvilkår, vi alle skal igen-
nem, for sorg er prisen for at have elsket. Det er 
livsomvæltende for den, som er berørt og svært 
at skulle leve videre efter et stort tab.

At miste én, som har været betydningsfuld i ens liv, 
er den største stressbelastning, man kan udsættes 
for. Mange oplever et tomrum og et savn, der er 
vanskeligt at håndtere, og det kan omgivelserne 
have svært ved at forstå, og derfor kan det tillige 
være meget ensomt at være i sorg.

MUSIKFOREDRAG  
MED KOMPONISTDUOEN BIRGITTE FRANDSEN / 
PETER LINDBÆK AND FRIENDS
UBBY KIRKE
LØRDAG DEN 8. OKTOBER KL. 15.00 

Komponistduoen Birgitte Frandsen / Peter Lind-
bæk danner par og begyndte i 2018 samarbejdet 
om at komponere melodier til sange og salmer.

Hovedinteressen ligger i at skrive nye, enkle sal-
memelodier, som i tonesprog læner sig op ad tra-
ditionen med enkelte twist af nyskabelse.
Rollerne er fordelt således, at Peter Lindbæk laver 
melodierne, og Birgitte Frandsen harmoniserer 
dem.

Oktober
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Birgitte Frandsen / Peter Lind-
bæk har to melodier med i ”Den 
Nye Højskolesangbog”.

Parret har et meget tæt musi-
kalsk samarbejde med violinist 
Lisa Wolf, der også er ansat 
som sanger ved Rigshospitalets 
Kirke og spiller med i de fleste 
indspilninger af deres sange.

Parret står også for planlægning 
af sangaftener på Rigshospita-

let og arrangerer derfor ofte 
fællessang med sange fra Høj-
skolesangbogen.

Ved dette arrangement vil de 
præsentere et bredt udvalg 
af deres sange, sunget af Pe-
ter Lindbæk samt gæstesolist 
Arendse Plesner, akkompagne-
ret af Lisa Wolf på violin og Bir-
gitte Frandsen på klaver.

LØVFALDS-
GUDSTJENESTE  
I JORLØSE KIRKE  
SØNDAG DEN 9. OKTOBER KL. 19.00 
V/ PETER MICHAELSEN

Traditionen tro fejrer vi høsten med en aften-
gudstjeneste i Jorløse Kirke og med deltagelse af 
Hvidebæk Pastorats kor. Efter gudstjenesten går 
vi over i forsamlingshuset, hvor vi synger høst- og 
efterårssange, og hvor Jorløse Menighedsråd by-
der på kaffe og kage.

SOGNEEFTERMIDDAG
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE 
TORSDAG DEN 13. OKTOBER

Er aflyst resten af året, pga. sygdom. Vender til-
bage i det nye år.

OKTOBER
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
UBBY KIRKE  

TORSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 17.00 

Glem alt om opvask og madlavning og få en hyg-
gelig aften i kirken med Gud og spaghetti. Gudstje-
nesten er ved sognepræst Kim Gilling Hansen og 
FDF Ubby.

Musik, sang og gudstjenesten laves i samarbejde 
med FDF i dagens anledning, så glæd dig til en an-
derledes gudstjeneste i børnehøjde.

Vi sørger for maden, drikkelsen, opvasken, den 
gode historie, sangen og musikken. Du sørger for 
det gode selskab. Og det er helt gratis. Tag venner 
og familie med. 

Vi ses i Ubby kirke!

FILMAFTEN MED SPISNING I VÆRSLEV
”GAVLEN” VED VÆRSLEV KIRKE
TORSDAG DEN 27. OKTOBER KL. 18.00

I dokumentarfilmen fra 2009 ”En stemme for li-
vet” af Anne Holst Moulvad 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 per-
sonlige problemer at tumle med.

Tilmelding til  
spisning:  

Torben Jørgensen, 
tlf. 2498 7060, 

senest den  
19. oktober.
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November

RYTMISK ALLESJÆLESGUDSTJENESTE
I LILLE FUGLEDE KIRKE 
SØNDAG DEN 30. OKTOBER KL. 14.00

Allesjælesdag er ikke en dag, vi normalt fejrer i 
Danmark: Den er blevet opslugt af Allehelgens-
dag, selvom det i virkeligheden burde være om-
vendt. For vi holdt op med at tale om helgener 
efter reformationen i 1536, mens vi stadig mindes 
de døde, vi kender. 

Sidenhen er Halloween kommet til fra den kelti-
ske tradition. I andre lande, fx i Mexico, fejres ”De 
Dødes Dag” (Dia de Muertos) med stor glæde og 
uden den uhygge, som Halloween har ført med 
sig.

Har du lyst til at høre mere om den livsbekræften-
de side af denne tradition, så kom til rytmisk guds-

tjeneste og oplev toner og ord, der har til formål at 
skabe eftertanke, fortanke, omtanke og velsignel-
se. Livet har mange facetter, og ingen steder kan 
rumme disse mange facetter lige så stærkt og fint 
som kirkerummet. Forvent kendte salmer og nye 
toner med baggrund i jazz og pop, krydret med 
ord fra Bibelen, der som ingen anden bog rummer 
livets mange farver og facetter.

Ved gudstjenesten deltager: Lene Kornbech – vo-
kal, Kenneth Reiner – piano, Thomas Thomsen – 
trommer, Stig Andreasen – bas og Lennart Munk-
Hansen - altsaxofon

Gudstjenesten forestås af liturg Finn Dyrhagen, 
der indtil sin pension var provst i Holbæk.

LØVFALDSTUR – UD I DET BLÅ
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER FRA KL. 13.00

Efter flere års pause genoptager vi den årlige løvfaldstur til en hemmelig 
destination. Turen er arrangeret af Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sognes 
Menighedsråd. Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

Bussen afgår fra Rørby Kirkes parkeringsplads kl. 13.00 og fra Værslev 
Kirke kl. 13.15. 

Tilmelding til Kathrine Møller skal ske på tlf. 5950 4120 den 20. oktober. 
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ALLE HELGEN
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER

Alle Helgens søndag 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 Alle Helgens Dag 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.

ALLEHELGENS AFTEN
Kl. 17.00 i Rørby Kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 19.00 i Jorløse Kirke v/ Peter Michaelsen
Kl. 19.00 i Ubby Kirke v/ Kim Gilling Hansen

SOGNEEFTERMIDDAG 
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 10. NOVEMBER 
Er aflyst resten af året, pga. sygdom. Vender til-
bage i det nye år.

HVIDEBÆKAFTEN: ”MIN SVAGE TRO”
I UBBY FORSAMLINGSHUS

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00

Den kendte forfatter Jens Christian Grøndahl fortæller om sin seneste 
bog ”Min svage tro”. Foredragsholderen er barn af en kulturradikal 
tid, hvor frigørelsen fra religionens beslag på samvittigheden satte 
dagsordenen. Men i en moden alder begyndte han at tænke anderle-
des om kristendommen.

Som dreng cyklede han alene til gudstjeneste. Siden gled han væk fra 
alt, der hed kirke og tro. Ansporet af sine nærmeste har Jens Christian 
Grøndahl på kort tid bevæget sig fra afvisning over skepsis og tøven 
til igen at åbne sig for troen. Han fortæller her om at være formet af 
kristendommens historie og følt sig talt til af evangelierne, selv når de 
modsiger erfaringen og den moderne selvforståelse. Om ånd, afmagt 
og friheden ved at slippe kontrollen. Om fremmedes venlighed og 
den svære udfordring, det er at tage imod og være den svage.

NOVEMBER
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MEDARBEJDERKONCERT 
– VORES YNDLINGSSANGE I UBBY KIRKE
LØRDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 15.00

Den 19. november vil kirkens medarbejdere forene 
kræfterne og afholde koncert med et lille udpluk 

af deres yndlingssange. Der bliver soloer og duet-
ter, og publikum inviteres også med i fællessange 
undervejs. Koncerten er gratis. Vel mødt.

STEMNINGS- OG BRUNCH-
GUDSTJENESTE I UBBY KIRKE 
SØNDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 10.30 
V/ KIM GILLING HANSEN

Stemning – hvad er det?
Glæde – sorg – energi – liv – lys – let – tung – glad 
- fri?
Kom til en gudstjeneste, hvor musikken er fri, og 
de traditionelle salmer holder pause.

En gudstjeneste, hvor stemningen er sat i højsæ-
det – stemningen af et budskab om frihed og fred 

i ordene fra teksten: ”Kom til mig, alle I, som slider 
jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give 
jer hvile!”

Efter gudstjenesten spiser vi søndagsbrunch sam-
men i kirkerummet.

Alle er velkomne!

FOREDRAG I RØRBY 
PRÆSTEGÅRD
”JEG VIL VÆRE JÆGERKORPSSOLDAT 
ELLER OPERASANGER” 

TORSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.00

I forlængelse af filmaftenen den 27. oktober i Vær-
slev fortæller organist Mads Bille, Herning, om det 
arbejde, som han igennem de seneste mange år 
har gjort for at fremme sangen i Danmark.

Om udsatte børn, som finder en vej gennem livet 
ved at synge. Drømmen om at blive jægerkorpssol-
dat eller operasanger og om at talent findes overalt.

Mads Bille stiftede i 1999 Den Jyske Sangskole og 
senere var han medstifter af Sangens Hus. I 36 år 

rejste han verden rundt med Herning Kirkes Dren-
gekor.

Rygraden i Sangens Hus er Sangkraftcentrene, og 
nu har Kalundborg fået sit eget Sangkraftcenter 
på initiativ af organist og korleder Teresemarie Li-
siux, Nyvangskirken.
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JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE
I STORE FUGLEDE KIRKE 
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER

1. SØNDAG I ADVENT KL. 10.30 
V/ MARIANNE KISTRUP

Årets minikonfirmander opfører krybbespil, og bagefter 
fortsætter vi i sognegården og julehygger med godter og æb-
leskiver.

JULE- OG FAMILIE-
GUDSTJENESTE I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 27. NO-
VEMBER

1. SØNDAG I ADVENT
KL. 15.00 V/ KIM GIL-
LING HANSEN

Familier, børn, unge og gamle inviteres til en fest-
lig julegudstjeneste, hvor de kommende konfir-
mander traditionen tro vil være med til at gøre 
julens fortælling levende!

Bagefter går vi i procession med fakler ned til jule-
træstændingen på torvet i Ubby kl. 16.00.
Arrangeres i samarbejde med FDF Ubby.

BØRNETEATERGUDSTJENESTE  
MED TIP OG TOP I LILLE FUGLEDE KIRKE 
SØNDAG DEN 4. DECEMBER
2. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00 
V/ MARIANNE KISTRUP

Kirkenisserne Tip og Top, som bor i tårnet i Lille 
Fuglede Kirke, kommer igen på besøg og laver 
børneteatergudstjeneste sammen med sogne-
præst Marianne Kistrup. Efter gudstjenesten er 
der godteposer til børnene og kaffe, te, sodavand 
og kage til alle. 

December
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JULEKONCERT MED TOLSTRUP-KORET
I STORE FUGLEDE KIRKE

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.30 

Tolstrupkoret kommer igen til Store Fuglede og 
synger julen ind med engelske Christmas Carols 
under ledelse af korets dirigent Annette Simon-
sen. Efter koncerten er der kaffe og æbleskiver i 
sognegården. 

SOGNEEFTERMIDDAG
I SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 8. DECEMBER

Er aflyst resten af året, pga. sygdom. Vender til-
bage i det nye år.

DECEMBER

JULE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE 
I JORLØSE KIRKE 

SØNDAG DEN 11. DECEMBER 
3. SØNDAG I ADVENT KL. 14.00 

V/ MARIANNE KISTRUP

Kom til en festlig julegudstje-
neste for hele familien med 
efterfølgende juletræsfest 

i Jorløse Forsamlingshus. 
Her kommer julemanden 

traditionen tro på besøg og 
leger med børnene og deler 

godter ud!
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JULESTEMNINGEN LANDER I UBBY KIRKE
SØNDAG D. 11. DECEMBER KL. 14.00 

Kirkesangere/musiker samt Gospelkoret Trinity, 
under ledelse af Claes Wegener, er inviteret til at 
flette de fantastiske smukke julesalmer sammen i 
en buket af de smukkeste toner. Vi skal synge sal-
merne i deres originale versioner, og Gospelkoret 
Trinity giver så deres bud på, hvordan en nyfortolk-

ning af salmen kan lyde. Denne vekslen mellem 
versionerne giver en fantastisk stemning.

Efter koncerten serverer menighedsrådet gløgg 
og æbleskiver.

Vi garanterer, at vi alle går hjem med julestemnin-
gen i hus. 

DE 9 LÆSNINGER I UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 18. DECEMBER KL. 14.00 
v/ Peter Michaelsen

De ni læsninger er navnet på en musikgudstjene-
ste i adventstiden, hvor præst, kor eller medlem-
mer af menigheden læser ni afsnit af Bibelen. 
Læsningerne begynder typisk med skabelses- og 
syndefaldsberetningerne fra 1. Mosebog, fortsæt-
ter 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 fortællin-
gerne 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, natte-
gudstjenesten før en stor helligdag, og som så-
dan 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 fas-
te gudstjeneste eller på en hverdag. I forbindelse 
med gudstjenesteformen de ni læsninger har også 
de engelske Christmas Carols vundet stor udbre-
delse i Danmark. 

Ved de ni læsninger i Ubby Kirke medvirker Hvide-
bæk Pastorats kor under ledelse af Berit Paludan. 
Selv om nogle af salmerne og deres melodier kom-
mer 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 Ma-
ria og Jesu fødsel. Sognepræst Peter Michaelsen 
medvirker som liturg.
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BAROK JULEGLÆDE  
– SERVERET AF 4 SPRUDLENDE MUSIKERE  
I RØRBY KIRKE
ONSDAG DEN 21. DECEMBER KL.19.00

I et fejende og festligt program går de fire musi-
kere 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 uddan-
net med speciale i baroksang ved konservatoriet 
i bl.a. København og Bremen. Foruden de mange 
solistiske opgaver synger Anna i utallige interna-
tionale ensembler inden for den tidlige musik-
genre 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 
turnerer flittigt i såvel Europa som USA og Japan. 
Ursulas solodebutalbum The Early Horn har høstet 
stor ros hos anmelderne ved internationale musik-

tidsskrifter. 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 ende-
lig lykkedes at forene de to i et musikalsk fælles-
skab – 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, cem-
balist og klokkenist, og til daglig er organist ved 
Sct. Mariæ Kirke i Helsingør samt ved Kronborg 
Slotskirke.  

Anna Maria Wierød Ursula Paludan Monberg Kjeld Lybecker Steffensen Søren Gleerup Hansen
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JULEN I HVIDEBÆK PASTORAT    
LØRDAG DEN 24. DECEMBER  
JULEAFTEN:
Lille Fuglede Kirke kl. 13.00 v/ Marianne Kistrup
Værslev Kirke kl. 13.45 v/ Peter Michaelsen
Jorløse Kirke kl. 14.15 v/ Marianne Kistrup
Rørby Kirke kl. 15.00 v/ Peter Michaelsen
Store Fuglede Kirke kl. 15.30 v/ Marianne Kistrup
Ubby Kirke kl. 16.15 v/ Kim Gilling Hansen

SØNDAG DEN 25. DECEMBER  
1. JULEDAG:
Store Fuglede Kirke kl. 9.00 v/ Peter Michaelsen
Værslev Kirke kl. 10.30 v/ Peter Michaelsen

MANDAG DEN 26. DECEMBER  
2. JULEDAG:
Rørby Kirke kl. 9.00 v/ Kim Gilling Hansen
Ubby Kirke kl. 10.30 v/ Kim Gilling Hansen

NYTÅR I HVIDEBÆK PASTORAT
SØNDAG DEN 1. JANUAR

LILLE FUGLEDE KIRKE KL. 14.00 
v/ Marianne Kistrup

UBBY KIRKE KL. 16.00 
v/ Marianne Kistrup

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår 
med bobler og kransekage.
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PRÆSTER OG ANSATTE  
I HVIDEBÆK PASTORAT  

ØNSKER ALLE 

en velsignet jul 
SAMT 

et lykkebringende nytår.



PRAKTISKE 
OPLYSNINGER
PASTORATETS PRÆSTER

MARIANNE KISTRUP
Træffes pr. telefon 6030 8005 el. 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 el. 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 el. 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, Store Fuglede, Lille Fuglede og 
Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg 
Esbern Snaresvej 15 
4400 Kalundborg 
E-mail: 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 
E-mail: 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 
E-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: 15. oktober 2022


