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Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Fra Juleevangeliet, Lukas 2,14
Døden kan jeg umuligt forestille mig, men opstandelsen kunne godt være lyden af en blank cykelklokke et
sted derude i morgenmørket.
Søren Ulrik Thomsen, fra En hårnål klemt inde bag panelet, Gyldendal 2016
At komme i kirke er en alvorlig og højtidelig undtagelsestilstand. Her har vi sagt farvel til mennesker, vi
elskede, her er vores børn blevet døbt, og her er vi blevet gift. Her kommer vi med vores taknemmelighed
og med vores største sorger og frygt. Her møder vi Gud. Det er ikke et hvilket som helst sted, og respekten
for det hellige sted er central i enhver religiøsitet.
Søren Ulrik Thomsen, Menighedsrådenes blad, 9-2017

www.faarevejlekirke.dk

Stjernen og korset viser vej
Af Charlotte West
- Vort liv er et mosaikværk, som Skaberen fylder ud stykke for stykke, lyder det i Karen Blixens fortælling Vejene
omkring Pisa. Det minder om Paulus´ ord fra Første
Korinterbrev, at vi erkender stykkevis. Vi forstår og rummer ikke det hele. Derfor må vi have noget at holde – og
forholde - os til og gå ud fra.
På kirkegårdens grave markerer en stjerne, hvornår et
mennesker er kommet til verden, og et kors dets bortgang.
Uanset om vi har en sten eller ej, skal vi alle igennem en
fødsel og en død.
Det er ikke tilfældigt, at stjernen symboliserer fødsel, og
korset død. Stjernen er ledestjernen på himlen, og øverst på
træet som tegn på Jesu fødsel julenat. Den er som solen et
lys, der skinner i mørket, lysets kamp mod mørkets kræfter.
Den er vores ledestjerne, der lyser og viser vej til Gud, som
stjernen ledte de tre vise mænd. Vi har hver en ledestjerne,

Kort og godt
Da julesøndag falder sammen med nytårsaftens dag, har
Asnæs og Fårevejle sogne med biskoppens velsignelse
besluttet, at fejre fællesgudstjeneste i Asnæs Kirke julesøndag/nytårsaftensdag kl.16.00, og i Fårevejle Kirke nytårsdag kl.14.00.

og når vi følger den, kommer vi til Jesus Krist, lyder det i
Grundtvigs Dejlig er den himmel blå.
Men som barnet i krybben, kommer vi ikke uden om kors
og død. Mens jul er fødsel og lysets komme, er påsken kors
og død. Men vi sætter vores tro og håb til ham, der viste sig
stærkere end død og som brød gravens mørke. Påske er derfor først og sidst opstandelse. Det må vi holde os til.
De tre citatmosaikker på kirkebladets forside sætter ord på
det, vi kun kan forstå stykkevis. Om julens fødselsglæde,
påskens død og opstandelse - og at have et særligt rum at gå
ind i med vores glæde og sorg, håb og fortvivlelse. Søren
Ulrik Thomsen, som vi ser frem til kommer til sognet, har
vi i familien altid sat højt; som diger og som én, der kan få
ordene og tankerne til at gro.
Forstå alt, kommer vi aldrig til. Men husker vi, hvad korset
og stjernen peger hen på, så er vi i det mindste på rette vej, i
det liv, som vi kun forstår stykke- og dråbevis.
Glædelig jul og et velsignet nytår til alle i Fårevejle sogn!
Charlotte West
Fra 2018, og indtil Grevinge Kirke får kaldet en ny sognepræst, varetager de tre nabosogne Grevinges embede,
hvilket vil have indvirkning på vore gudstjenestetider og
handlinger.
Og så byder vi velkommen til vores nye minikonfirmandlærer Stine Koch, som vi alle glæder os til at samarbejde med.
CBW & HB

Jul og nytår i Fårevejle sogn:
D. 5/12 kl. 20.00 i Fårevejle Kirke:
Julekoncert
D. 12/12 kl. 10.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste børnehaver/dagplejebørn
D. 15/12 kl. 9.30 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste Fårevejle Friskole
D. 20/12 kl. 8.00: i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste Sydskolen/store klasser
D. 20/12 kl. 9.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste Sydskolen/små klasser
D. 24/12 kl. 15.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste
D. 24/12 kl. 16.30 i Dragsholm Slotskirke: Julegudstjeneste
D. 25/12 kl. 10.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste
D. 26/12 kl. 9.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste
D. 31/12 kl. 16.00 i Asnæs Kirke:
Julesøndag
D. 1/1 kl. 14.00 i Fårevejle Kirke:
Nytårsgudstjeneste
MENIGHEDSRÅDET OG ALLE VED FÅREVEJLE KIRKE, ØNSKER GLÆDELIG JUL!

Minikonfirmander i Fårevejle Sogn 2018
Fårevejle Kirke tilbyder igen minikonfirmandundervisning. Pga. skolereformens lange skoledage bliver det atter
for 3. klasserne, og ikke som planlagt 4. klasserne. Således
indbydes eleverne i sognets 3. klasser, til gennem leg og
lytning, kreativitet, musik, sang og opdagelse i kirken, at
stifte bekendtskab med den kristendom, vi er rundet af,
og som er fundamentet for vores tro, historie og kultur.
Minikonfirmandlærer er Stine Koch, vores organist Vibeke

Bjergaard sørger for musik, menighedsrådet for lidt at spise og drikke, og kirkens præster vil være på sidelinjen.
Minikonfirmanderne bliver kørt til og fra deres skole hver
gang. Ved stort deltagerantal forsøges det at lave to hold.
Forløbet strækker sig over 6 gange fra kl.14.15-15.45, med
start torsdag den 25.januar. Der afsluttes med en festgudstjeneste, søndag den 11.marts kl.10.00, hvor minikonfirmanderne deltager og bagefter får deres diplomer.
Der er tilmelding til præstegården senest den 18.januar,
mail cbw@km.dk – tlf. 5965 3042.

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

DE NI LÆSNINGER
Søndag d. 3.december kl.10.00 i Fårevejle Kirke er en musikgudstjeneste med de ni læsninger, hvor vi i ord og toner føres fra syndefaldet til fødslen af Jesusbarnet i Betlehem. Læsere er Charlotte
West og Eric Holm, og som musikledsagelse medvirker fløjtenist
Lisbeth Olsen. En god begyndelse til advent og det nye kirkeår!

JULEKONCERT MED
SOKKELUND SANGKOR
Tirsdag den 5. december kl. 20.00 i Fårevejle Kirke er der julekoncert
med det prisbelønnede Sokkelund Sangkor, kendt i Danmark såvel
som i udlandet. Koret har eksisteret siden 1984 og dirigeres af Morten
Schuldt-Jensen, der til daglig er professor i kor- og orkesterdirektion på musikkonservatoriet i Freiburg. Sokkelund Sangkor spænder
meget bredt stil- og genremæssigt, og deres Messias-opførelser har
gentagne gange været udråbt som Københavns bedste. I kirken vil
koret synge uddrag fra deres julejazz-program såvel som traditionelle
julekor-satser. Kom og vær med til at gå julen i møde i selskab med ét
af Danmarks bedste kor! Der er gratis adgang.

NYTÅRSGUDSTJENESTE MED BOBLER
Nytårsdag den 1. januar kl. 14.00 i Fårevejle Kirke begyndes med
gudstjeneste, og efterfølgende ønsker vi hinanden godt nytår over
et glas bobler i menighedshuset. Vær velkommen!

NYTÅRSANDAGT
Tirsdag den 9. januar kl. 19.30 i Fårevejle Kirke er der traditionen tro nytårsandagt med indlagt stilhed og efterfølgende kaffe og
kage i menighedshuset. Kom og vær med til en særlig stund!

KONFIRMANDFORÆLDREMØDER
Onsdag den 17. januar i menighedshuset fra kl. 19-20 for Gamle
A og Friskolen.
Torsdag den 18. januer i menighedshuset fra kl. 19-20 for Gamle B.
Vi glæder os til igen at mødes med konfirmandforældrene!
CBH & HB

LØRDAGSGUDSTJENESTE
FOR SMÅ OG STORE
Lørdag den 27. januar kl. 11.00 i Fårevejle Kirke, åbnes døren til
det største for de mindste, en børnegudstjeneste for små og store,
forældre og bedsteforældre. Kom, lyt, syng og bliv opløftet!

ODSHERRED KIRKEHØJSKOLE
Lørdag den 27. januar fra kl. 14-17 er der kirkehøjskole i Vallekilde
Korskirke. Her bydes der på oplæg og debat, kaffe, kage og en kort
andagt. Se venligst i pressen om kirkehøjskolens emne.

GUDSTJENESTE MED KIRKEKAFFE
OG EFTERORD
Efter gudstjenesten i Fårevejle Kirke søndag den 18. februar kl.
10.30 er der kaffe og en lille eftersnak om salmerne. Har man lyst
til at foreslå en salme til gudstjenesten, kan det med en lille begrundelse sendes til præst Henrik Bach, senest onsdag middag før
gudstjenesten.

SØREN ULRIK THOMSENS FORSVAR
FOR GUDSTJENESTEN
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30 i Fårevejle menighedshus får vi godt
besøg af en af vore store digtere, Søren Ulrik Thomsen, der vil tale
om sit forhold til kirke og gudstjeneste – pro ecclesia: ”Jeg elsker
den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres
af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare
gudstjenesten blev lavet om”, siger Søren Ulrik Thomsen, som vil
fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik
øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre
kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine
rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA.” Sæt et STORT
kryds i kalenderen! Fri entré.

Adresser: 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. Fri mandag
Graver: Marianne Jedig, Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3339, kl.12-13 tirsdag-fredag. Mail: jarlen@os.dk
Organist: Vibeke Bjergaard, Storegade 18E, 4550 Asnæs. Tlf: 2310 7868. Mail: vibekeaggeboe@email.dk
Kirkesanger: Eric Holm, Vallekildevej 122, 4534 Hørve. Tlf. 4165 9718. Mail: eric.holm@mail.dk
Menighedsrådsformand: Krista Skak Jensen, Præstebjergvej 19, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 4631
Kirkeværge: Lars Aabo, Stubberup Byvej 18, 4540 Fårevejle. 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3755
Kasserer: Bent Holmegaard Mortensen, Vibesvinget 4, 4540 Fårevejle. Tlf. 2335 2910
Fårevejle menighedshus: Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle

D. 3/12 kl. 10.00 i Fårevejle Kirke:
Musikgudstjeneste m. de ni læsninger
D. 5/12 kl. 20.00 i Fårevejle Kirke:
Julekoncert med Sokkelund-koret
D. 12/12 kl. 10.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste for børnehaver+dagplejebørn
D. 15/12 kl. 9.30 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste for Fårevejle Friskole
D. 20/12 kl. 8 og 9.00 i Fårevejle Kirke:
Julegudstjeneste for Sydskolen i Fårevejle
D. 9/1 kl. 19.30 i Fårevejle Kirke/menighedshus:
Nytårsandagt med samvær
D. 17/1 kl. 19-20 i menighedshuset: Konfirmandforældremøde
D. 18/1 kl. 19-20 i Menighedshuset: Konfirmandforældremøde
D. 23/1 kl. 8-14: Hel konfirmanddag i kirke/menighedshus
D. 27/1 kl. 11.00 i Fårevejle Kirke: Børnegudstjeneste
D. 27/1 kl. 14-17 i Vallekilde Korskirke: Kirkehøjskole
D. 3/2 kl. 10.30-14: Kirketeater og frokost for konfirmanderne
D. 18/2 kl. 10.30 i Fårevejle Kirke/menighedshus:
Gudstjeneste m. kirkekaffe
D. 1/3 kl.8-14: Hel konfirmanddag i kirke/menighedshus
D. 6/3 kl.19.30 i Fårevejle menighedshus:
Foredrag med Søren Ulrik Thomsen

Menighedsrådets mødedatoer:
D. 11/1, d. 8/2 og d. 8/3. Møderne begynder kl. 17.00 i
menighedshuset, og er åbne for alle.

Indre Mission
Indre Mission Fårevejle-Hørve, Formand Niels Nielsen,
tlf. 2885 9227
D. 1/12: Adventsfest med spisning kl. 18. Krybbespil og
Luciaoptog ved børneklubben.
D. 9/1 kl. 19.30: Andagt i Fårevejle Kirke
D. 10/1: Alliance Bedeuge i Fårevejle Frimenighed,
Tuborgvej 2, Fårevejle.
D. 11/1: Alliance Bedeuge i Hørve missionshus.
D. 17/1: Karin Wandall: Danmission - Besøg i Arcotkirken i
Indien gennem 3 generationer.
D. 24/1: Harry Dahlgaard: Et budskab
D. 31/1: Leif Andersen: Forholdet til min næste (videomøde)
D. 7/2: Generalforsamling med spisning kl. 18
D. 21/2: Leif Andersen: Helligåndens gerning/håbet
(videomøde)
D. 28/2: Asbjørn Hansen: Sangaften
Møderne er normalt kl.19.00 i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13. Alle er velkomne!
FDF: Kredsleder: Peter Slott Andersen, tlf. 4011 5775
Kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer: Kontakt
VestTur på tlf. 7026 2727 (Udgifterne refunderes af kirken)
Kirkebladets gironr: 732-0582, Kalundborgvej 9.
Tak for alle støttebeløb!
MODTAGES BLADET IKKE, KONTAKT VENLIGST
UGEAVISEN, TLF. 8888 4346.

Gudstjenester
3. december – 1. søndag i advent
Fårevejle kl. 10.00 – Charlotte West (De ni læsninger)
10. december – 2. søndag i advent
Fårevejle kl. 10.00 – Henrik Bach
17. december – 3. søndag i advent
Fårevejle kl. 9.00 – Jesper Arnmark
24. december – Juleaften
Fårevejle kl. 15.00 – Charlotte West (Søren Goth, trompet)
Dragsholm kl. 16.30 – Charlotte West (Søren Goth, trompet)
25. december – Juledag
Fårevejle kl. 10.00 – Henrik Bach
26. december – 2. juledag
Fårevejle kl. 9.00 – Karin Bundgaard Nielsen
31. december – Julesøndag
Obs: Asnæs kl. 16.00 – Karin Bundgaard Nielsen
1. januar – Nytårsdag
Fårevejle kl. 14.00 – Henrik Bach
7. januar – 1. søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl. 10.00 – Charlotte West (FDF nytårsparade)
14. januar – 2. søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl. 9.00 – Karin Bundgaard Nielsen
21. januar – Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl. 9.00 – Charlotte West
28. januar – Septuagesima
Fårevejle kl. 10.00 – Henrik Bach
4. februar - Seksagesima
Fårevejle kl. 9.00 – Charlotte West
11. februar – Fastelavn
Fårevejle kl. 10.00 – Charlotte West
18. februar – 1. søndag i fasten
Fårevejle kl. 10.30 – Henrik Bach (kirkekaffe)
25. februar – 2. søndag i fasten
Fårevejle kl. 10.30 – Charlotte West
4. marts 3. søndag i fasten
Fårevejle kl. 9.00 – Charlotte West
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