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KIRKEN ER ÅNDENS STED
 ”THE MOST SPIRITUAL PLACE IN TOWN!”
v/ sognepræst Kim Gilling Hansen

Kirkerne har en stærk position i gamle Danmark! 

Alle andre gamle bygninger og institutioner er 
ofte forsvundet for længst i det danske landskab, 
for vi stræber altid efter nyt og bedre. Men kirken 
står stadig selv i de mindste landsbyer. Sådan har 
det været, så længe nogen kan huske.

Men hvad er kirken i grunden for et sted?

Er det et kulturhus? Både ja og nej… – det bærer 
selvfølgelig vores gamle kultur, men det er også 
noget meget mere.

Mest af alt er jeg fristet til at sige, at vi som kirke 
er forpligtet på at være Åndens sted. Det sted i vo-
res (lands)by, hvor noget andet har forrang end 
alt det, vi har så travlt med at bygge, forny, for-
bedre og forlægge. Ånd med stort Å – Guds Ånd 
– Helligånden. Måden at være Åndens hus på er 
traditionelt set at holde gudstjenester og forrette 
begravelser, vielser, konfirmationer og dåb. Alt 
sammen noget, der er vores kulturarv og peger på 
Ånden – men også noget, der taler et efterhånden 
skjult sprog, da det er glemt, trådt i baggrunden 
og trådt under fode i vores håb om at forny og for-
bedre verden. Konfirmanderne, dåbsforældrene 
og de efterladte har svært ved at forbinde sig til 
de gamle ord og ritualer, og præstens rolle som 
forkynder er blevet udfordret af en rolle som sha-
man og forretter af gamle riter, hvis dybe indhold 
og Ånd er blevet glemt. Alligevel oplever mange 
mennesker sig berørt af Ånd – det kan man læse i 
ugeblade og aviser, hvor kendte skuespillere, pop-
sangere og forfattere på stribe fortæller om en 
spirende tro. En tro, som tit har hjulpet dem igen-
nem svære tider eller udfyldt et tomrum. Skuespil-
ler Bodil Jørgensen har fortalt, om det mirakel hun 
oplevede, da hun var tæt på at dø ved en traktor-
ulykke. Journalist Charlotte Rørth er booket år ud 
i fremtiden med foredrag om sine bøger. Noget 
som alt sammen startede med et uforklarligt syn 
af Jesus i et lille kapel i Úbada i Spanien. Ja, selv 

komikeren Casper Christensen, som bestemt ikke 
havde ’Ånden’ på radaren, blev døbt i en alder af 
52 år, og han skrev i den anledning en bog, som 
en af Kristeligt Dagblads anmeldere har en sjov 
kommentar til, idet hun simpelthen skrev: ”Man 
tror, det er løgn!”, at netop komikeren, der syntes 
grænseløs i sin humor, pludselig bliver ydmyg og 
siger: ”Jeg bøjer mig ydmygt for Gud. Jeg gør mit 
bedste for at styre det, som jeg mener at kunne 
kontrollere. Resten lægger jeg i Guds hænder.”

Jeg har efterhånden en hel lille skuffe fuld af ud-
klip, som min kone Pia kommer med, om den slags 
historier fra dameblade og aviser. For hvem ved, 
om jeg en dag kan bruge det i en prædiken!
Men det handler jo ikke om, hvad jeg kan bruge. 
Men om at VI – har et hus – en kirke – et sted, hvor 
vi kan samles om det her fænomen – Ånd.

Samles og snakke om det – dele det med hinan-
den, til opmuntring og trøst! – Og gerne så vi ikke 
behøver at gå i 52 år som Casper Christensen m.fl. 
og føle, at et eller andet mangler i vores liv.

Vi har jo huset lige her – og der er jævnligt gudstje-
nester, sangeftermiddage, foredrag og koncerter. 
Alt sammen noget, der peger på ånden og forhå-
bentligt på Ånd med stort Å.

Selv har jeg i samarbejde med en kristen psykote-
rapeut (min kone Pia) forsøgt igennem årene at 
skabe rum, tid og plads til Ånd, også ved aftener 
uden så mange ritualer og indimellem uden så 
mange ord i meditationsaftener. Netop i kirkens 
gamle rum, som emmer af den helt særlige stem-
ning som kun vores kirker bærer. Vi har haft ’Tema-
aftener’ og ’Tid Tale Taizé’ aftener, som vi kalder 
det lige for tiden. Aftener hvor vi kan mødes mere 
uformelt og tale om nogle af de ting, Casper Chri-
stensen, Charlotte Rørth, Bodil Jørgensen og an-
dre skriver om:  – At der er LIVSHJÆLP og TRØST 
at hente i troen. Her kan vi pege på Ånden og for-
håbentligt sammen lade os føre. 
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Det har nu været ti år her på egnen med disse mø-
der – og jeg har været umådelig glad for den del 
af mit arbejde, for her kan vi mødes i et rum, hvor 
troen bliver til praksis – omsat til trøst og liv. Her 
kan vi tale med folk – og de kan tale med os – om 
det, der gør ondt og gør godt – om håb, tro og 
tvivl. Og i meditationsaftenerne kan vi sammen 
opleve den forunderlige stilhed, der nærmest kan 
være larmende stor, når vi sidder i stilheden sam-
men. I en tavs bøn - sammen.

Jeg har gennem årene været på mange kurser 
i det, der for tiden kaldes ”Åndelig dannelse”. 
Kurser på præsternes kursus- og efteruddannel-
sessted FUV. Kurser, der alle har haft det fælles 
ærinde at undersøge, om vi på forskellige måder, 
som folkekirke i dag, kan tilbyde en ”spirituel prak-
sis”. For netop spiritualitet var blevet noget, som 
mange søgte i østligt inspirerede religioner… men 
hvorfor det? Hvis vi i vores egen tradition kan blive 
bedre til den åndelige vejledning! 

For mere end ti år siden stillede jeg da også et 
spørgsmål i mit speciale fra teologistudiet, nemlig: 
”HVOR ER GUD?” – Måske i et forsøg på at finde 
tilbage til barnets helt grundlæggende tro og un-
dren. Så jeg spurgte paneler, præster, filosoffer, 
kirkegængere – såvel som små børn: ”HVOR ER 
GUD?”. Svarene gik lige fra det klassiske: ”I him-
len!” – med barnets finger, der peger opad. Til 
mere filosofisk snak om, at Gud da er at finde i fæl-
lesskabet mellem mennesker, som den usynlige 
lim og konstante dynamik, der binder os sammen 
og holder os sammen. Altså alle mulige svar; – lige 
fra Gud i den fjerne himmel – usynlig og hævet 
over vores forstand og sanser; – til en Gud, der er 
lige her – midt iblandt os.

Og det er den Gud – den Ånd med stort Å, som 
vores gamle kirkerum er bygget for og til. Det kan 
vi være stolte af, for vi mennesker vil i min bedste 
overbevisning aldrig blive lykkelige ved at fylde 
nok så meget rigdom og velstand i bug og i pung. 
Vi har brug for Ånden – og jeg behøver bare at se 
i min skuffe for at finde et hav af moderne menne-
skers lettelse over endelig at have opdaget, hvad 
kirken i (lands)byen jo altid har prædiket: - Gud er 
(Ånd) og du er skabt i Guds billede – som et men-
neske fuld af ånd og liv!

PASTORATETS TRE MENIGHEDSRÅD
Hvidebæk pastorats menighedsråd har nu 
konstitueret sig og har fordelt posterne imellem sig 
på følgende måde (AK-udvalg=aktivitetsudvalg):
RØRBY-VÆRSLEV-LILLE FUGLEDE SOGNES 
MENIGHEDSRÅD:
RØRBY SOGN:
Kathrine Møller, kirkeværge, AK-udvalg
Birthe Vibeke Andersen, kasserer
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 Værslev

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

STORE FUGLEDE-JORLØSE SOGNES  
MENIGHEDSRÅD:
STORE FUGLEDE SOGN:
Ulla Karlshøj, formand, sekretær
Knud Sørensen, kasserer, sognegårdsudvalg
Anne-Lise Lindholm Sørensen, AK-udvalg
Stedfortræder:
Lis Lammert Nørmark Hansen, kirkeværge for  
Store Fuglede og Jorløse Kirke

JORLØSE SOGN:
Knud Arnbo Nielsen, sognegårdsudvalg  
(formand for udvalget)
Sven-Erik Wøhlk Mortensen, næstformand
Solvejg Christiansen, AK-udvalg
Berit Müller Staszak, kontaktperson, AK-udvalg
Stedfortræder:
Lis Larsen

UBBY SOGNS MENIGHEDSRÅD:
Jørgen Andresen, formand, kontaktperson for 
pastoratets ansatte
Helle Nielsen, sekretær, næstformand
Yvonne Andersen, kasserer, AK-udvalg
Gunver Nielsen, AK-udvalg
Søren Madsen, kirkeværge
Lone Hallgren, menigt medlem
Stedfortræder:
Kirsten Nielsen, AK-udvalg
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FARVEL & TAK!
SOGNEPRÆST KIM GILLING HANSEN TAKKER AF FRA ÅRSSKIFTET

Det er nu mere end ti år siden jeg som grøn 
præstespire nysgerrigt bragte min lille familie 
til Ubby præstegård. Det var spændende og 
lidt overvældende fra start af. Der var jo mange 
mennesker: Seks kirker, seks menighedsråd, 
kolleger og kirkens medarbejdere at forholde 
sig til. 

Jeg og min kone har elsket præstegården og 
ikke mindst den vilde have med halvtamme rå-
dyr, fasaner, musvåger og et hav af småfugle. 
Vi har elsket at kunne møde konfirmander og 
minikonfirmander sammen. Og vi har elsket 
mange timer og stunder iblandt jer og har igen-
nem årene fyldt scrapbogen med gode minder. 

Æbler, der blev presset i tusindvis i præste-
gårdshaven til høstfester, kirkeløb, vandrin-
ger, musik og sang – fra klassisk til gospel og 
jazz. Arrangement er i kirken med tema, Taizé, 
foredrag, spaghetti, FDF’ere, brunch, fordybel-
se og sågar meditation i stearinlysenes skær. 
Og ikke mindst en stor tak for jeres tillid ved 
alle møderne med jer ved de mange kirkelige 
handlinger og samtaler. Møder, hvor jeg har 
haft den ære at være lidt med til alle jeres store 
livsbegivenheder: Dåben af familiens lille ny – 
konfirmationerne (og minikonfirmationerne) 
– vielserne/bryllupperne og den sidste afsked 
ved bisættelsen/begravelsen af de kære.

Tak for alt!
Kim Gilling Hansen

PRAKTISK 
tilstræbes det sådan, at alle Kim Gilling Hansens plan-
lagte gudstjenester og kirkelige handlinger, såsom 
dåb og vielser, vil blive varetaget af en af pastoratets 
andre præster eller af en vikar. Det samme gælder 
konfirmandundervisningen.

FARVEL TIL GOD KOLLEGA
Som det fremgår af vores kollega Kims artikel, har 
han valgt at søge nye græsgange efter godt ti år 
som sognepræst her i Hvidebæk Pastorat. Det er 
vi kede af, for vi har alle været meget glade for det 
gode samarbejde, vi har haft gennem de forgang-
ne ti år. Kim og hans kone Pia har været meget 
initiativrige og involveret sig i mange aktiviteter 
til gavn for menighedslivet i vore seks sogne. Vi 
glæder os dog også på jeres vegne, Kim og Pia, og 
ønsker jer alt godt fremover i jeres nye embede.

Marianne Kistrup, Peter Michaelsen og alle 
pastoratets øvrige medarbejdere.

ALT GODT FREMOVER 
Kim Gilling Hansen, du kom, du blev set an og sej-
rede og blev en af vores nye præster i Hvidebæk 
Pastorat. Der er nu gået over ti år, og du har valgt 
at søge nye udfordringer sammen med din hustru 
Pia. Du kom som nyuddannet præst og dit første 
embede blev i Hvidebæk Pastorat. Der blev taget 
godt imod dig og din familie, til stor glæde for os 
alle. Menighedsrådene har været glade for den 
måde, du har været præst på, og de forandringer 
du har indført i de seks sogne. Du har også haft 
menighedens fulde opbakning. Du har desuden 
været en meget populær præst i menighederne 
og har kunnet tale med alle. Når du har prædiket 
og besøgt de ældre beboere på plejecenter Eng-
gården, har det været til stor glæde for alle. Der 
kunne nævnes mange flere enkeltheder om dit 
virke i Hvidebæk Pastorat, men så vil det blive en 
meget lang farvelhilsen. Til sidst vil vi ønske dig og 
Pia lykke til i jeres nye arbejde, og vi håber, I må bli-
ve glade for den beslutning, som I nu har truffet.

Menighedsrådene i Hvidebæk Pastorat.
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FASTE AKTIVITETER
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:
Den 26. januar kl. 14.00 i Sognegården i Store  
Fuglede.
Den 23. februar kl. 14.00 i Ubby Kirke.
Den 30. marts kl. 14.00 i Sognegården i Store  
Fuglede.
Den 27. april kl. 14.00 i Ubby Kirke.
Den 25. maj kl. 14.00 i Sognegården i Store  
Fuglede.

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. Opvarmning-
en er også vejrtrækningsøvelser og smidigheds-
øvelser 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.

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 guds-
tjenester, 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 22. januar kl. 9.00 i Rørby Kirke og  
kl. 10.30 i Ubby Kirke. 
Den 12. februar kl. 9.00 i Værslev Kirke og  
kl. 10.30 i Ubby Kirke.
Den 19. marts kl. 9.00 i Ubby Kirke og 
kl. 10.30 i Rørby Kirke. 
Den 2. april, palmesøndag, kl. 16.00 i Værslev 
Kirke.
Den 9. april, påskedag, kl. 9.00 i Jorløse Kirke og 
kl. 10.30 i Ubby Kirke.
Den 7. maj kl. 9.00 i Jorløse Kirke og  
kl. 10.30 i Værslev Kirke.
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BABYSALMESANG
UBBY KIRKE
TORSDAGE KL. 10.15 
Første gang i det nye år er den 5. januar 2023.

Vi holder fri 17. februar (uge 7) samt skærtorsdag 
og Kristi Himmelfartsdag.

Babysalmesang er for forældre og babyer fra ca. 
2-12 måneder, eller indtil barnet kan gå. Helt nye 
babyer og gravide er også velkomne.

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 med, 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 
Plesner på E-mail: arendsep@hotmail.com eller te-
lefon: 2917 1838.
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Januar

NYTÅR I HVIDEBÆK PASTORAT
v/ Marianne Kistrup

LILLE FUGLEDE KIRKE 
SØNDAG DEN 1. JANUAR KL. 14.00
v/ Marianne Kistrup

UBBY KIRKE 
SØNDAG DEN 1. JANUAR KL. 16.00

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

SOGNEEFTERMIDDAGOMSORG
GRUPPERNE I VORES OMRÅD

PRÆSTER OG ANSATTE  
I HVIDEBÆK PASTORAT  

ØNSKER ALLE 

en velsignet jul 
SAMT 

et lykkebringende nytår.
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KONCERT
BACHS CELLOSUITER MED 
CELLISTEN ANKER SIGFUSSON 
LILLE FUGLEDE KIRKE 
TORSDAG DEN 12. JANUAR KL. 19.00

J.S. Bach har komponeret seks cellosuiter for solo-
cello i begyndelsen af 1700-tallet. Det er eneståen-
de musik som kombinerer melodi og harmoni for 
ét instrument, som kun geniet Bach kan gøre det. 

En suite består af en række dansesatser af forskel-
lig karakter begyndende med et Prélude og slut-
tende med en Gigue.

Cellisten Anker Sigfusson begyndte som 16-årig at 
spille cello. I 1991 blev han fastansat i Ålborg Sym-
foniorkester og fra 1992 til 1996 i Sønderjyllands 
Symfoniorkester. 

Fra 2015 valgte Anker Sigfusson udelukkende at 
hellige sig Bachs seks cellosuiter og har siden op-
trådt utallige gange i danske kirker, på skoler og 
museer, i musikforeninger m.m. med disse, og han 
har som mål at spille tre af dem dagligt resten af 
sit liv. 

Der er gratis adgang, og i pausen serveres der kaf-
fe, te, sodavand og kage.

JANUAR

Rejseoplevelse fra Tanzania, hvor Helle Nielsen fra menigheds-
rådet i Ubby deltog på en gospeltur til Arusha for at sprede 
glæde, men fik tidobbelt glæde med retur. Hør bl.a. om, hvor-
dan 1000 kr. fra menighedsrådet bl.a. hjalp to drenge med at 
fortsætte deres skolegang ved at få en ”rullestol”. 

Vi skal også snakke om noget af alt det, som vi danskere tager 
for givet, men som vi glemmer at værdsætte. Der vil blive vist 
billeder og film.

SOGNEEFTERMIDDAG

SÆBEBOBLER,BALLON
ER OG KØRESTOLE
UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 19. JANUAR KL. 14.00 
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FILMAFTEN 
MED SPISNING I RØRBY  
PRÆSTEGÅRD 
ONSDAG DEN 25. JANUAR KL. 18.00

Grimur Hákonarson, instruktøren bag BLANDT 
MÆND OG FÅR, er i filmen MÆLKEKRIGEN (Milk 
County) fra 2019 tilbage med et finurligt og under-
spillet drama om at kæmpe mod alle odds.

Inga (Arndis Hrönn Egilsdóttir) er for nylig blevet 
enke og driver nu et gældsplaget mælkelandbrug 
alene i en øde islandsk dal. Men Inga har fået 
nok af mange ting i sit liv og beslutter sig for at 
tage kampen op mod de korrupte og magtfulde 
kræfter, der jævnligt truer hende og andre gårde 
i området. Tiden er inde for Inga til at finde sin in-
dre stålvilje og snarrådighed frem i forsøget på at 
bryde fri af landbrugsgigantens monopol og leve 
sit liv på egne præmisser.

Tilmelding til spisning, som koster kr. 50 – obs. der 
er kun 30 ledige pladser – skal ske til Kathrine Møl-
ler, tlf. 5950 4120, senest tirsdag den 17. januar.

SOGNEEFTER MIDDAG
BANKO
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 14.30

Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffebord og bankospil med Marianne Kistrup. 

Der er naturligvis præmie til de heldige vindere. Medbring en lille gave til ca. 20 kr. til 
vores lille gaveleg!

Februar



GUDSTJENESTER
i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
Tirsdag den 10. januar   kl. 14.00 - pmi
Tirsdag den 14. februar  kl. 14.00 - maki
Tirsdag den 14. marts  kl. 14.00 - N.N.
Tirsdag den 11. april  kl. 14.00 - maki 

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

JANUAR

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

08/01/23 1. s. e. H. 3 k. 9.00 - pmi 9.00 - N.N. 10.30 - N.N. 10.30 - pmi

15/01/23 2. s. e. H. 3 k. 10.30 - maki 10.30 - N.N. 9.00 - maki 9.00 - N.N.

22/01/23 3. s. e. H. 3 k. 9.00 - N.N. * 9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - N.N. *

29/01/23 Sidste s. e. H. 3 k. 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - pmi

FEBRUAR

05/02/23 Septuagesima 10.30 - pmi 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi

12/02/23 Seksagesima 9.00 - N.N. * 9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - N.N. *

19/02/23 Fastelavn 13.00 - maki 10.30 - N.N. 10.30 - maki

26/02/23 1. s. i fasten 10.30 - N.N. 10.30 - maki 9.00 - maki 9.00 - N.N.

MARTS

05/03/23 2. s. i fasten 10.30 - maki 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - maki

12/03/23 3. s. i fasten 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - pmi 10.30 - maki rytmisk  
gudstjeneste

19/03/23 Midfaste 10.30 - pmi * 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi *

26/03/23 Mariæ bebudelsesdag 9.00 - N.N. 9.00 - maki 10.30 - N.N. 10.30 - maki

30/03/23 17.00 - maki spaghetti-
gudstjeneste

APRIL

02/04/23 Palmesøndag 16.00 - maki de ni  
påskelæsninger *

10.30 - maki

06/04/23 Skærtorsdag 16.30 - maki 16.30 - pmi

07/04/23 Langfredag 14.00 - maki musikandagt

09/04/23 Påskedag 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - N.N. * 10.30 - N.N. *

10/04/23 2. påskedag 9.00 - N.N. 10.30 - N.N. 10.30 - maki 9.00 - maki

16/04/23 1. s. e. påske 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi 10.30 - pmi

23/04/23 2. s. e. påske 10.30 - maki 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - maki

30/04/23 3. s. e. påske 10.00 og 12.00 - maki  
konfirmation 

10.30 - N.N.
konfirmation

MAJ

05/05/23 Bededag 9.00 - N.N. 10.30 - N.N.

07/05/23 4. s. e. påske 10.30 - pmi * 10.30 - maki konfirmation 9.00 - pmi *

14/05/23 5. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - N.N. konfirmation
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maki: Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup
pmi: Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen 
N.N.:  Vikarpræst

*: Hvidebæk Pastorats kor deltager under gudstjenesten

Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

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

JANUAR

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

08/01/23 1. s. e. H. 3 k. 9.00 - pmi 9.00 - N.N. 10.30 - N.N. 10.30 - pmi

15/01/23 2. s. e. H. 3 k. 10.30 - maki 10.30 - N.N. 9.00 - maki 9.00 - N.N.

22/01/23 3. s. e. H. 3 k. 9.00 - N.N. * 9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - N.N. *

29/01/23 Sidste s. e. H. 3 k. 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - maki 10.30 - pmi

FEBRUAR

05/02/23 Septuagesima 10.30 - pmi 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi

12/02/23 Seksagesima 9.00 - N.N. * 9.00 - pmi 10.30 - pmi 10.30 - N.N. *

19/02/23 Fastelavn 13.00 - maki 10.30 - N.N. 10.30 - maki

26/02/23 1. s. i fasten 10.30 - N.N. 10.30 - maki 9.00 - maki 9.00 - N.N.

MARTS

05/03/23 2. s. i fasten 10.30 - maki 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - maki

12/03/23 3. s. i fasten 9.00 - pmi 9.00 - maki 10.30 - pmi 10.30 - maki rytmisk  
gudstjeneste

19/03/23 Midfaste 10.30 - pmi * 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi *

26/03/23 Mariæ bebudelsesdag 9.00 - N.N. 9.00 - maki 10.30 - N.N. 10.30 - maki

30/03/23 17.00 - maki spaghetti-
gudstjeneste

APRIL

02/04/23 Palmesøndag 16.00 - maki de ni  
påskelæsninger *

10.30 - maki

06/04/23 Skærtorsdag 16.30 - maki 16.30 - pmi

07/04/23 Langfredag 14.00 - maki musikandagt

09/04/23 Påskedag 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - N.N. * 10.30 - N.N. *

10/04/23 2. påskedag 9.00 - N.N. 10.30 - N.N. 10.30 - maki 9.00 - maki

16/04/23 1. s. e. påske 10.30 - N.N. 9.00 - N.N. 9.00 - pmi 10.30 - pmi

23/04/23 2. s. e. påske 10.30 - maki 9.00 - pmi 10.30 - pmi 9.00 - maki

30/04/23 3. s. e. påske 10.00 og 12.00 - maki  
konfirmation 

10.30 - N.N.
konfirmation

MAJ

05/05/23 Bededag 9.00 - N.N. 10.30 - N.N.

07/05/23 4. s. e. påske 10.30 - pmi * 10.30 - maki konfirmation 9.00 - pmi *

14/05/23 5. s. e. påske 10.00 - pmi konfirmation 10.30 - N.N. konfirmation

11
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FASTELAVN
I HVIDEBÆK PASTORAT 
SØNDAG DEN 19. FEBRUAR

FEBRUAR

KL. 10.30 FAMILIEGUDSTJENESTE 
I JORLØSE KIRKE V/ N.N.

KL. 10.30 FAMILIEGUDSTJENESTE 
I UBBY KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

KL. 13.00 FAMILIEGUDSTJENESTE 
I VÆRSLEV KIRKE V/ MARIANNE KISTRUP

Alle er velkomne, men kom gerne udklædt. Efter 
gudstjenesterne er der tøndeslagning. I Jorløse er 
det i forsamlingshuset, i Ubby følges vi til Brugsen, 
og i Værslev slår vi til tønden i Johns værksted. 

KIRKEHØJSKOLE
LIVETSMENING–PÅTRODS 
RØRBY PRÆSTEGÅRD
ONSDAG DEN 22. FEBRUAR KL.19.00

Sognepræst Tina Salling, Svallerup-Gørlev-Bakken-
drup Pastorat, har altid været fascineret af de 
mennesker, der møder modgang med oprejst 
pande. I sin studieorlov i efteråret 2021 satte hun 
sig for at læse tekster af psykiateren Viktor Frankl, 
som netop har skrevet om menneskets evne til at 
finde mening – også når livet gør ondt og føles me-
get håbløst. 

Foredraget vil være en skøn blanding af person-
lige oplevelser, teori og med eksempler på folk, 

der har ændret deres indstilling til livet. En slags 
causeri over livets mening – på trods. Du vil helt 
sikkert få noget at tænke over.

Der serveres kaffe, te og kage undervejs.
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Marts

HVIDEBÆKAFTEN 
PUTIN BRINGER VERDENSFREDEN  
I FARE  
UBBY KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
TORSDAG DEN 2. MARTS KL. 19.00 

Denne aften vil Samuel Rachlin sætte fokus på den 
situation, verden befinder sig i nu. Han sætter de 
aktuelle begivenheder i perspektiv på baggrund 
af russisk historie, kultur og tænkning for at vise, 
hvad der har bragt Putin og Rusland til et punkt, 
hvor verdensfreden er kommet i fare.

Mens disse linjer skrives, har Ukraines præsident 
Volodomir Zelenskyj besøgt den generobrede by 

Kherson, hvis befrielse er et af krigens foreløbige 
højdepunkter. Billedet lige nu synes at være det, 
at Vladimir Putins storhedsdrømme er begyndt 
at krakelere, og at vanviddet bag krigen er blevet 
endnu mere åbenlyst og rædsomt. 

Krisen i militæret afslører ifølge Rachlin, hvad der 
venter Putin og Rusland forude: sammenbrud og 
nedsmeltning. Spørgsmålet er, hvad omkostnin-
gerne kan blive for Ukraine og Rusland selv. Og for 
os andre på vej mod det kollaps og den opløsning. 
Rachlin vil i sit oplæg fokusere på at give et indblik 
i Putins og russernes tænkning baseret på, hvad 
vi har set under Putins 23-årige styre og de sidste 
300-400 års historiske erfaringer, der har formet 
russisk tænkning og adfærd. Altså at sætte den ak-
tuelle situation i et historisk perspektiv. 

Rachlins egne iagttagelser og refleksioner bygger 
på den viden og de erfaringer, han har samlet ef-
ter at have arbejdet med stoffet som journalist og 
forfatter i mere end 50 år, de film han har lavet 
for DR og TV2 og de bøger, han har skrevet, ikke 
mindst ”Jeg, Putin”, der udkom for 8 år siden og 
nu foreligger i en ny udgave. 

Der serveres kaffe, te, sodavand og kage. 
Pris: 50 kr.
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Foto: Zuhal Kocan

 SANGSALON–BAGOMNYETONER: 
JANNE MARK TRIO 
ET KONCERTFOREDRAG I UBBY KIRKE 

LØRDAG DEN 4. MARTS KL. 15.00  

Dendanskesanglever,ånderogfindertilstadighednyeudtryk.IUbbyKirkeskalvimøde
nogle af de komponister, der netop nu lægger kimen til fremtidens kendte og elskede 
salmer og fællessange.

Janne Mark (f. 1973) har for længst slået sit 
navn fast som salmedigter og salmekompo-
nist. Tænksomme toner fra hendes hånd høres 
allerede jævnligt i Hvidebæk Pastorats kirker, 
fx nadversalmen ”Igen berørt” og ”Syng for 
alverdens urolige hjerter”. På koncertdagen 
skal vi møde kvinden bag disse og mange an-
dre salmer – og høre hende fortælle om sit ar-
bejde og fremføre sine sange med sin jazztrio. 

Medvirkende: 
Janne Mark – vokal
Søren Gemmer – piano
Esben Eyermann - kontrabas

Vi har kaldt arrangementet ”sangsalon” og 
”koncertforedrag”, for det bliver en musikalsk 
blanding af ord, toner og blide jazzklange, 
hvor trioen også inviterer publikum til at synge 
med på et par fællessange. 

Efter JANNE MARK TRIO byder menighedsrå-
det på bobler og kransekage.
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Foto: Zuhal Kocan

SOGNEEFTERMIDDAG
DANNEBROG
SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 9. MARTS KL. 14.30

Vi får besøg af Anton Pihl, der er museumsinspek-
tør i Greve og formand for Nordisk Flagselskab. 
Der er utrolig mange spændende og til dels dra-
matiske historier knyttet til det danske flag, som er 
verdens ældste nationalflag. Dannebrog kan også 

have mange forskel-
lige former, og det 
kommer vi også til at 
opleve denne efter-
middag.

EN ANDERLEDES GUDSTJENESTE 
UBBY KIRKE
SØNDAG DEN 12. MARTS KL. 10.30

SOGNEEFTERMIDDAG
SPILDOPMAGER GENNEM ALLE ÅRENE
UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 16. MARTS KL. 14.00 

Max Reinholt Hansen har altid været en 
fast del af ”Spildopmagerne” i Kalund-
borg, som er vores mest velbesøgte lop-
pemarked på hele Kalundborgegnen. 
Max kommer og fortæller om de 56 

spændende år, han har brugt i Spildopmagerne 
i Kalundborg sammen med mange andre aktive 
frivillige, hvor arbejdets formål altid har været at 
støtte det lokale ungdomsarbejde.
Der serveres kaffe, te og kage undervejs!

SPAGHETTIGUDSTJENESTE 
MED PALMESØNDAGS-TEMA I UBBY KIRKE
TORSDAG DEN 30. MARTS KL. 17.00.

Som en festlig optakt til påsken indbyder vi i sam-
arbejde med FDF Ubby til en børnegudstjeneste, 
hvor vi på festlig vis mindes Jesus indtog i Jerusa-
lem. Bagefter spiser vi sammen – så glem alt om 
mad, indkøb og opvask for en stund og kom og 
vær med til at fejre, at vi snart har påske – og min-
des hvordan det hele startede: Med en mand, der 
kom til byen på et æsel!

Vi byder igen ind med en gudstjeneste, hvor salmebogen træder
i baggrunden og synger nyere rytmiske salmer og sange.

Det er gratis, og alle er velkomne!
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April

PÅSKEN I HVIDEBÆK PASTORAT  
PALMESØNDAG DEN 2. APRIL
• Gudstjeneste i Ubby Kirke kl. 10.30 v/ Marianne 

Kistrup.
• De ni læsninger i Værslev Kirke kl. 16.00 v/ 

Marianne Kistrup. Hvidebæk Pastorats kor 
medvirker.

SKÆRTORSDAG DEN 6. APRIL
• Gudstjeneste med Psalmisterne i Værslev  

Kirke kl. 16.30 v/ Marianne Kistrup med efter-
følgende spisning i Værslev Forsamlingshus. 
Tilmelding nødvendig til Torben Jørgensen på 
tlf. nr. 5950 0082 eller Ruth Sørensen på tlf.  
nr. 2445 1413, senest den 30. marts.

• Gudstjeneste i Store Fuglede Kirke kl. 16.30 v/ 
Peter Michaelsen med efterfølgende fælles-
spisning i Sognegården i Store Fuglede.  
Tilmelding nødvendig til Annelise Sørensen på 
tlf. 2895 0860, senest den 30. marts.

LANGFREDAG DEN 7. APRIL
• Musikandagt i Rørby Kirke kl. 14.00 v/ Marianne 

Kistrup. Pergolesis ”Stabat Mater” opføres ved 
Vibeke Bjergaard, Arendse Plesner og Embla 
Hansen.

PÅSKEDAG DEN 9. APRIL
• Gudstjeneste i Værslev Kirke kl. 9.00 og i Lille 

Fuglede Kirke kl. 10.30 v/ Peter Michaelsen.
• Gudstjeneste i Jorløse Kirke kl. 9.00 og i Ubby 

Kirke kl. 10.30 v/ N.N. Hvidebæk Pastorats kor 
medvirker.

2. PÅSKEDAG DEN 10. APRIL
• Gudstjeneste i Rørby Kirke kl. 9.00 og i Store 

Fuglede Kirke kl. 10.30 v/ N.N.
• Gudstjeneste i Ubby Kirke kl. 9.00 og Jorløse 

Kirke kl. 10.30 v/ Marianne Kistrup.

DE NI PÅSKELÆSNINGER
VÆRSLEV KIRKE
PALMESØNDAG, DEN 2. APRIL KL. 16.00

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

Gudstjenesten er bygget op omkring tekster fra 
Bibelen, der alle fortæller om påskebegivenhe-

derne. Læsninger fra Bibelen veksler med fælles-
salmer og solosang.

Hvidebæk Pastorats kor medvirker under ledelse 
af Berit Paludan. Liturg er Marianne Kistrup
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LAMMEKØLLE & FESTGUDSTJENESTE  
MED PSALMISTERNE

Der er lagt op til en festlig fejring af skærtorsdag, 
når Psalmisterne gæster Værslev Kirke skærtorsdag. 

Vores salmer er en skat. De fortjener at blive passet 
og plejet. Og nyfortolket, så de taler til os igen og 
igen. Sammen med Psalmisterne skal vi opleve sal-
merne og gospelsange i et nyt lys, både ved at lytte 
sammen og synge sammen. 

Psalmisterne elsker den dybe lyrik, den gode melodi 
og det levende sammenspil mellem musik og sang, 

fortolket i et spænd mellem jazz, folk og gospel. 
Psalmisterne består af Peter Houe Sørensen på 
klaver, Jesper Smalbro på kontrabas og Benjamin 
Kronborg på trommer og Heidi Bisgaard på sang.

Bagefter går vi traditionen tro til Værslev Forsam-
lingshusogspisersammen.–  Det koster ikke noget! 

Tilmelding til spisning er nødvendig, senest en uge 
før, til Torben Jørgensen på tlf. nr. 5950 0082 eller 
til Ruth Sørensen på tlf. nr. 2445 1413.

SKÆRTORSDAG I VÆRSLEV KIRKE 
DEN 6. APRIL KL. 16.30

SKÆRTORSDAG I STORE FUGLEDE 
SKÆRTORSDAG DEN 6. APRIL KL. 16.30

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.
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MUSIKANDAGT  
PERGOLESIS ”STABAT MATER”
RØRBY KIRKE
LANGFREDAG, DEN 7. APRIL KL.14.00 

”Stabat Mater” er en salmetekst fra middelalde-
ren, der skildrer den smerte, Maria og de øvrige 
kvinder ved korsets fod må have følt som vidner til 
Jesu korsfæstelse.

Teksten er tonesat af en række komponister gen-
nem tiderne. En af de mest elskede versioner er 
den, der er begået af barokkomponisten G.B. Per-
golesi; skrevet i den unge italieners egen sidste 
tid før tuberkulosen tog ham, kun 26 år gammel. 
Måske netop derfor er der en stor dybde, intensi-
tet og skønhed i Pergolesis langfredagsmusik – et 
værk af høj musikalsk karat, der beretter om stor 
lidelse, medfølelse og befrielsen ved at lade jor-
delivet bag sig og begive sig hjem til Faderen, til 
paradis.

Opførelsen er ved Hvidebæk Pastorats egne mu-
sikere.

Sopran: Embla Johanne Hansen.
Alt: Arendse Plesner.
Orgel: Vibeke Bjergaard.

Mellem satserne bliver der læst og velsignelsen vil 
blive lyst. Præst: Marianne Kistrup.

Foto: Pixabay
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KIRKEHØJSKOLE
KRISTENTROOGNATURVIDENSKAB–
KONFLIKT ELLER HARMONI?  
STORE FUGLEDE
ONSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00 i SOGNEGÅRDEN

ForedragvedHelgeStjernholmKragh,professoremeritusved
NielsBohrInstituttet. 

Religion og videnskab, eller mere specifikt den kristne tro og natur-
videnskab, opfattes ofte som uforenelige størrelser. Men selv om 
de unægtelig er forskellige, er der ikke hverken historisk eller aktuel 
evidens for påstanden. I foredraget vil forholdet blive belyst både ud 
fra videnskabshistorien og det nuværende videnskabelige verdens-
billede.

Der serveres kaffe, te og kage i forbindelse med arrangementet.

SOGNEEFTERMIDDAG

Hvordan kunne H.C. Andersen komme fra samfundets nederste lag til 
den absolutte top og desuden omgås grever, baroner og prinser? Var 
der nogen, der holdt øje med ham og støttede ham økonomisk, indtil 
han kunne klare sig selv? ”Det gør ikke noget at være født i Andega-
arden, naar man kun har ligget i et Svaneæg!”. Vores foredragsholder 
Arnth Ravn, organist ved Sdr. Jernløse og Søstrup Kirker, tager sin kone 
Helene Buch med, som er kirkesanger samme sted. Arnth Ravn har et 
indgående kendskab til H. C. Andersens forfatterskab, liv og levned. 
Glæd jer til en munter eftermiddag, hvor vi naturligvis også skal synge 
nogle af H. C. Andersens smukke sange.

SOGNEGÅRDEN I STORE FUGLEDE
TORSDAG DEN 13. APRIL KL. 14.30 

H. C. ANDERSENS FORUNDERLIGE LIV



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 

UBBY KIRKE
Stillingen er vakant. 
Der henvises til Hvidebæk Pastorats øvrige 
præster. 

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: 1. marts 2023


