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Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren.
Fra Juleevangeliet ifølge Lukas

Det er sikkert nødvendigt, at kirkens udformning og opgave i et moderne samfund drøftes. Det er sikkert også nødvendigt, at kirkens stillingtagen til væsentlige spørgsmål i tiden overvejes. Men jeg kan nu godt blive træt af alle disse
mange overvejelser om kirken. Kirken kan tale for meget om kirken. Er kirken fjern, eller er den nær? Ved stævner og
møder, i skrift og tale besinder kirken sig på kirken. Det kan være nyttigt, men det er også kedeligt.
Hvad med at tale mindre om kirken og mere om Kristus. Og talen behøver ikke være foredrag og udredning af begreber. Lad bøn, bekendelse, lovprisning og taksigelse komme først og den nødvendige begrebsafklaring komme senere.
Kirken er ikke en forening af mennesker, der deler en bestemt interesse. Kirken er Kristi legeme. Kristus er begyndelsen og enden. I dåben optages vi i Kristus selv. Det er med Kristi ånd, vi døbes.
Kaj Mogensen, pastor emeritus og forfatter

www.faarevejlekirke.dk

Jul er ikke kun til jul
Fairytale of New York hedder en ballade af den irske gruppe The
Pogues fra 1987, kåret af engelske og irske medier som en af de
bedste nyere julesange. Sangen handler om ondt i kærligheden,
misbrug, bristede drømme og gamle Broadway-stjerner, der forsøger at holde modet oppe i julen. Det er ikke just noget, man
forbinder med sød julestemning, selv om det til slut i omkvædet
lyder, at ”klokkerne ringede for juledag”. Men måske har sangen
snarere end julestemning, der driver ud af højtalerne, fundet ind
til julens sande ånd: At dér, hvor julesorgen er, hvor vi sidder
med savn og bristede drømme, dér brydes mørket af klokkerne,
der ringer for juledag, da lyset kom til verden i skikkelse af barnet i Betlehem.
Det er herligt med fest, gaver, god mad og drikke, samt ikke
mindst samvær, men julens ånd er dér, hvor der også er mørke
og julesorg, og især dér, hvor vi har allermest brug for mod,
håb og trøst. ”Gud er dér, hvor der er ingenting”, formulerede
skuespilleren Bodil Jørgensen det tidligere på året, og mere ram-

Fra menighedsrådet
Kirken den er et gammelt hus - bygget af levende stene (frit citeret
efter Grundtvig).
En af de særlige dage i kirken før advent er Alle Helgen. I år var
jeg til 2 gudstjenester / mindegudstjenester i 2 forskellige kirker
på Alle Helgen søndag. De var meget forskellige, men hver især
var de en god oplevelse. Et håndgribeligt udtryk for, at kirken er
bygget af levende stene til Guds ære. I kirken råder ikke kun regulativer og ritualer, kirken er levende mennesker - så forskellige,
som mennesker nu er. Vores kirke har og skal have plads til forskellighed.
Uden for kirkens tykke mure forberedes vinteren. Kirkegårdens
personale lægger gran på. Forskelligt på alle gravsteder, som små
kunstværker på hver sit lærred. Naturen tilfører derefter sit lille bidrag: blade i glødende farver, der drysser ned som rav i den mørke
gran, for I år har vi kunnet nyde efterårsfarverne længe. Nogle vil

Jule- og nytårsgudstjenester i
Fårevejle sogn:
13/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: Børnehaver og dagplejebørn
20/12 kl.8.15 i Fårevejle Kirke: Sydskolen i Fårevejle
20/12 kl.9.00 i Fårevejle Kirke: Sydskolen i Fårevejle
21/12 kl.9.30 i Fårevejle Kirke: Fårevejle Fri- og Efterskole
23/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: Advents-gudstjeneste
24/12 kl.15.00 i Fårevejle Kirke: Juleaften
24/12 kl.16.30 i Dragsholm Slotskirke: Juleaften
25/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: Juledag
26/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: 2.juledag
30/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: Julesøndag
1/1

kl.14.00 i Fårevejle Kirke: Nytårsdag

ALLE GUDSTJENESTER ER FOR ALLE!

mende kan det ikke siges. Bedre kan julens sande ånd ikke forklares. Beretningen om lyset i mørket, om Gud, der sendte sin
søn til os mennesker. Så han kan være med os - selv dér, hvor vi
synes, der kun er ingenting.
Selv måtte den lille familie hurtigt bryde op fra Betlehem, tvunget til at blive flygtninge af den gale kong Herodes. Også den
allerførste jul rummede mørke, et mørke, som ingen mennesker
kan slippe for, uanset om det består af frygt, smerte, sorg, savn,
fortvivlelse, tab, eller noget helt syvende. Men der er altid et lys
i mørket. Klokkerne juledag, der ringer for den Guds fred, der
fulgte med fødslen i Betlehem. Freden til ikke at skulle bære alt
selv.
Julens budskab gælder ikke bare til jul. Det gælder, når vi sidder i mørke. Det er budskabet, når vi ønsker ”Glædelig jul”. En
glæde for hele folket. Guds kærlighed den første jul, alle jul, den
første dag, alle dage – til hver en tid. Glædelig jul!
Charlotte West
måske mene, at de visne blade laver rav i det hele, naturen spørger
os ikke til råds.
I det nye år forventer vi, at der kommer til at ske mange ting. Der
er planlagt nedgang til Birkeplænen direkte fra kirkegårdens midtergang. Samtidig er en gradvis fornyelse af beplantningen på vej.
Nogle af birketræerne vil blive erstattet med sump-eg, som kan
forventes at have en længere levetid. Endvidere har de den fordel,
at rødderne ikke breder sig lige under græstørven og vanskeliggør
både græsslåning og gravearbejde.
Indenfor i kirken skulle der også gerne ske noget. Først og fremmest gælder det ansættelse af ny organist. Vi kunne desværre ikke
tilbyde Vibeke Bjergaard så mange ugentlige timer, som hun ønskede sig. Vi må glæde os på Vibekes vegne over, at hun nu har
fået en stilling, hvor dette ønske kan indfries. Stor tak til Vibeke
for 2 års godt samarbejde.
Sinna Jakobsen, Formand

Minikonfirmander i Fårevejle sogn
At være minikonfirmand er gennem leg, ord, sang og opdagelse,
at få et glimt af den kristendom, som vi er rundet af, og som ligger
til grund for vores kultur og historie.
I uge 9 begynder vi minikonfirmandundervisning for sognets
3-klasser, et forløb på 6 med en afsluttende festgudstjeneste i kirken den 7. april kl.10.00 med begge præster. Minikonfirmanderne
hentes hver gang ved deres skoler og køres tilbage igen. Minikonfirmandlærer vil være Stine Koch. Som udgangspunkt vil der være
to hold, Sydskolen tirsdage kl.14-15.30 og Friskolen torsdage
kl.14.15-15.45. Der vil blive uddelt sedler om forløbet på skolen,
og man vil kunne indhente oplysninger på kirkens hjemmeside,
samt hos præsterne.
Tilmelding senest den 21/2 til sognepræst Charlotte West
cbw@km.dk – tlf. 5965 3042. Vi glæder os til at ses!

Kort nyt
Som omtalt andetsteds må vi desværre tage afsked med vores organist Vibeke Bjergaard. Det har været en glæde at arbejde sammen med Vibeke, og vi ønsker hende alt det bedste fremover. Vi
ser frem til at få Ansnæs´ nye sognepræst Karen Margrete Evald
som ny kollega, og siger tak og alt godt til Jesper Arnmark, der
stopper som præst i Asnæs.
CBW og HB

ARRANGEMENTER
Enhver er velkommen til de omtalte arrangementer, der er gratis adgang til med mindre andet er anført. Kaffe/brød 20kr. Hold øje i pressen for børnegudstjenester og arrangementer, der ikke er nævnt her.
Menighedsrådet, præster, organist og kirkesanger i Fårevejle sogn

Julekoncert
Julekoncerten i Fårevejle Kirke finder i år sted søndag 16.december kl.16.00. Julegæsten er fløjtenisten Isabella Hübener,
som mange kunne glæde sig over at høre ved friluftsgudstjenesten i maj. Isabella Hübener, Vibeke Bjergaard og Eric Holm
har i fællesskab sat programmet sammen. Det bliver et genhør
med kendte juletoner, men også mindre kendt julemusik kan vi
glæde os til.

Nytårsgudstjeneste med bobler
Efter nytårsgudstjenesten den 1.januar kl.14.00 i Fårevejle Kirke er alle inviteret til at ønske hinanden godt nytår med bobler i
menighedshuset.

Nytårsandagt
Ovenpå julens og nytårets glade fest, og i forbindelse med Evangelisk Alliances bedeuge, inviteres alle tirsdag den 8.januar
kl.19.30 i Fårevejle Kirke til andagt med gode ord, musik, sang,
stilhed og eftertænksomhed. Herefter bydes der på kaffe og kage
i menighedshuset.

Lørdagsgudstjeneste i børnehøjde
Lørdag den 26.januar kl.11.00 i Fårevejle Kirke åbnes dørene til
det største for de mindste, søskende, forældre og bedsteforældre,
når der er børnegudstjeneste for alle aldre. Kom glad!

Giv et ord til præstens prædiken
Søndag den 10.februar kl.10.00 i Fårevejle Kirke gælder teksten Forklarelsen på bjerget fra Matthæusevangeliet 17,1-9. Giv
præstens prædiken et par ord og tanker med på vejen, senest
onsdagen før pr. mail eller post. Efter gudstjenesten bydes der
på kaffe i menighedshuset.

Henrik Pontoppidan og Lykke-Per
Tirsdag den 26.februar kl.19.30 i Fårevejle menighedshus får vi
besøg at sognepræst, forfatter og kritiker ved Kristeligt Dagblad,
den sprudlende formidler Kristian Østergaard, der vil indføre os
i Henrik Pontoppidans værk Lykke-Per, just filmatiseret af Bille
August: ”Med Bille Augusts filmatisering af Lykke-Per er forfatterskabet igen blevet højaktuelt. I 2019 vil filmatiseringen blive
vist som forlænget føljeton på TV2. Men hvad ville Pontoppidan
med sin store roman, som var med til at give ham nobelprisen
i 1917? Det spørgsmål vil jeg svare på, ligesom jeg tegner et
portræt af forfatteren.” Velkommen til en aften om et aktuelt
storværk!

Henrik Pontoppidan

Adresser: Kirken på nettet: www.faarevejlekirke.dk
Sognepræst (kbf): Charlotte West, Kalundborgvej 9, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3042. Mail: cbw@km.dk. Mandag er fridag
Sognepræst: Henrik Bach, Kalundborgvej 9, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3042. Mail: heba@km.dk. Mandag er fridag
Graver: Marianne Jedig, Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3339, kl.12-13 tirsdag-fredag. Mail: jarlen@os.dk
Organist: Vakant
Kirkesanger: Eric Holm, tlf. 4165 9718. Mail: eric.holm@mail.dk
Menighedsformand: Sinna Jakobsen, tlf. 6128 3272
Kirkeværge: Lars Aabo, tlf. 5965 3755
Kasserer: Anne-Marie Kyhl Sørensen, tlf. 2335 2910
Fårevejle menighedshus: Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle.

Sognekalender:
D.16/12 kl.16.00 i Fårevejle Kirke: Julekoncert
D.1/1 kl.14.00 i Fårevejle Kirke: Nytår med bobler
D.8/1 kl.19.30 i kirken/menighedshuset: Nytårsandagt
D.22/1 kl.8-14 i Fårevejle Kirke: Hel konfirmanddag
D.26/1 kl.11.00 i Fårevejle Kirke: Børnegudstjeneste
D.10/2 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: Prædikenord og kirkekaffe
D.26/2 kl.19.30 i menighedshuset:
Foredrag om De dødes rige
D.28/2 kl.8-14 i Fårevejle Kirke: Hel konfirmanddag

Menighedsrådets mødedatoer:
D.10/1 og d.21/2. Møderne begynder kl.17.00 i
menighedshuset, og er åbne for alle.

Gudstjenester
9.december – 2.søndag i advent
Fårevejle kl.10.30 – Jens Kirk
16.december – 3.søndag i advent
Fårevejle kl.9.00 – Jesper Arnmark
23.december – 4.søndag i advent
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
24.december – Juleaften
Fårevejle kl.15.00 – Charlotte West
(Mikkel Amsinck, trompet)
Dragsholm kl.16.30 – Charlotte West
(Mikkel Amsinck, trompet)
25.december – Juledag
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach
26.december – 2.juledag
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach
30.december – Julesøndag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

Indre Mission
Indre Mission Fårevejle-Hørve, Formand Niels Nielsen,
tlf. 2885 9227
D.8/1-2018:
D.9/1-2019:
D.10/1-2019:
D.16/1-2019:
D.23/1-2019:
D.30/1-2019:
D.6/2-2019:
D.20/2-2019:
D.27/2-2019:

Nytårsandagt i Fårevejle kirke kl. 19.30
Alliance bedemøde i Fårevejle frimenighed,
Tuborgvej 2, Fårevejle
Alliance bedemøde i Hørve missionshus
Bibelforedrag/video
Henrik Boje Jensen ”Gud min styrke - til
livet og tjenesten” Ord.bog.3,5-12
Bibelforedrag/video
Karin Wandall – om mission
Generalforsamling med spisning kl.18
Hanne og Bjarne Sandø fortæller om oplevelser på Færøerne

Møderne holdes normalt i Hørve missionshus, Vallekildevej
13, kl.19. Alle er velkomne!

1.januar – Nytårsdag
Fårevejle kl.14.00 – Henrik Bach (bobler i menighedshuset)
6.januar – Hellig 3 kongers søndag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West (FDF parade)
13.januar – 1.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach
20.januar – 2.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.9.00 – Henrik Bach
27.januar – 3.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
3.februar – 4.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
10.februar – Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach (kirkekaffe)
17.februar – Septuagesima
Fårevejle kl.9.00 – Karen Margrete Evald

FDF: Kredsleder: Peter Slott Andersen, tlf. 4011 5775

24.februar – Seksagesima
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

Kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer: Kontakt
VestTur på tlf. 7026 2727 (Udgifterne refunderes af kirken)

3.marts – Fastelavn
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

MODTAGES BLADET IKKE, KONTAKT VENLIGST
UGEAVISEN, TLF. 8888 4346.

Sejer’s Bogtryk · 61 31 17 67

Kirkebladets gironr: 732-0582, Kalundborgvej 9.
Tak for alle støttebeløb!

