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Da jeg var barn, var Maria ”frugtsommelig”, mens hun i nutidens bibeludgave ”ventede et barn”, og i dag bliver ordet
engle ofte skiftet ud med det nærmest Post Nord-agtige ”udsendinge”, fordi man åbenbart synes, at der er for meget
julepynt over ordet ”engle”. Men for mig er der ingen tvivl om, hvad en engel er, og jeg forstår ikke, hvorfor man skal
gramse på det ord og pille glimmeret af vingerne. Vi har brug for at tro på det forunderlige i verden, for det hjælper os
også til at se det forunderlige i andre mennesker – og forsøge at behandle hinanden og verden derefter.
Elisabeth Gjerluff Nielsen 1957-2022, sanger, musiker og forfatter

www.faarevejlekirke.dk

Det forunderlige i verden
Vi befinder os i mørke tider, det gælder ikke bare årstiden.
Der er krig og kriser omkring os, og mange har det hårdt.
Vi har brug for lyset i mørket – det forunderlige i verden!
Et besat land under en stormagts voldsregime, et land
med fattigdom og nød og indbyrdes strid – et land som
med andre ord ligner vores verden – i det land skete der
noget en nat, som blev vores lys i mørket. Der skete noget
forunderligt: En fødsel i Betlehem, et værgeløst barn, født
i en jævn familie, truet af vold og ondskab, som vi også
kender til i dag.
Det var - og er - ikke til at begribe. Men vi kan gribe det:
At Gud sendte sin søn til enhver, de mindste og de ramte;
at han deler vores vilkår og sætter sig til bords med os, med
den uendelige kærlighed og glæde, der skinner i mørket.
I Selma Lagerlöfs novelle, Den hellige nat, fortæller
hun, at farmoren lagde sin hånd på hendes hoved og sagde:
”Dette må du ikke glemme, for det er lige så sandt, som
at jeg ser dig og du ser mig. Det er ikke lys og lamper, det

Fra menighedsrådet
Kirkemuren: Nu er byggearbejdet på vores kirkemur endelig i gang. Det er et kompliceret arbejde at bygge på
kanten af en skrænt. Oprindeligt har man nok også prøvet
at udgå det. I forbindelse med gravearbejdet er der fundet
grundsten til en kirkegårdsmur inden for den mur, der nu
er faldet ned. Ved en senere kirkegårdsudvidelse har muren så fået den nuværende placering.
Den største del af arbejdet med den nye mur er det, man
ikke kommer til at se; nemlig den armering og det støbearbejde, som vil være skjult i jorden. Planen er, at det skal
være færdigt inden jul. Hvis alt går godt, og der kommer
mere lunt vejr, vil murerne forsøge også at nå murerarbejdet over jorden. Det ville jo være dejligt.
Lys og varme: Alle mærker energikrisen og de stærkt
forhøjede priser. I Menighedshuset vil der som i alle offentlige bygninger være 19 grader. Kirken opvarmes til de
kirkelige handlinger til 18-19 grader. Menighedsrådet har
købt et antal tæpper, man kan låne.
Begge juleaftens gudstjenester vil blive i Fårevejle Kirke, så kun eet rum skal opvarmes. Lyset på kirken, som vi
alle holder af, vil være i år være reduceret til helligdage i
advents- og juletiden. Men kirkens lys, ord, musik og sang
vil være af uformindsket styrke!
Hermed ønsket om en glædelig advent!
Sinna Jakobsen

kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det væsentlige, men det, som er fornødent, er, at vi har øjne, som
kan se Guds herlighed.”
Vi har brug for ord, musik, sang og billeder, som kan
rejse os og give os håb, og pege på noget større, til åbningen opad – til de andre og Guds nærvær. Det er det, som
kirkerne står der for.
Den alt for tidligt afdøde Elisabeth Gjerluff Nielsen, som
citeres på dette kirkeblads forside, sagde i et interview til
Menighedsrådenes Blad i sommer: ”Jeg synes ikke, at der
er brug for at sminke folkekirken og dens ritualer med mere
og mere mærkelig makeup for at tiltrække folk. Formen og
budskabet er smukt og stærkt nok, som det er”.
Ansatte og menighedsråd glæder sig til at møde alle til
gudstjenester og arrangementer i og omkring kirken, til
mod, trøst, glæde, samvær, håb og forunderlighed i en
mørk tid!
Charlotte West

Julens og nytårets gudstjenester i
Fårevejle sogn
15/12 	kl.10.00 i Fårevejle Kirke:
Børnehaverne og dagplejebørnene
21/12 kl.8.30 i Fårevejle Kirke: Fårevejle Skole
21/12 kl.9.30 i Fårevejle Kirke: Fårevejle Friskole
24/12 kl.14.30 i Fårevejle Kirke: Juleaftensgudstjeneste
24/12 kl.16.00 i Fårevejle Kirke: Juleaftensgudstjeneste
25/12 	kl.10.00 i Fårevejle Kirke:
Juledagsgudstjeneste – Jesu fødselsdag
26/12 kl.10.00 i Fårevejle Kirke: 2.juledag
1/1 	kl.14.00 i Fårevejle Kirke:
Nytårsgudstjeneste med bobler

Minikonfirmander
Vi glæder os til nye minikonfirmandhold begynder i vinteren/foråret – besked om tilmelding gennem skolerne, og
flere oplysninger vil senere kunne findes på kirkens hjemmeside.

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
Graverkontor: Jeanette Nielsen, Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 3339, kl.12-13 tirsdag-fredag. Mail: jarlen@os.dk
Organist: Flemming Hjort Kristensen. Tlf. 5991 8508. Mail: flemminghjortkristensen@gmail.com
Kirkesanger: Eric Holm, tlf. 4165 9718. Mail: eric.holm@mail.dk
Menighedsformand: Sinna Jakobsen. Tlf. 6128 3272. Mail: kildemark@mail.tele.dk
Kirkeværge: Lars Aabo, tlf. 2993 3766. Mail: la@larsaabo.dk
Kasserer: Anne-Marie Kyhl Sørensen. Tlf. 5965 0712. Mail: kyhl@fritid.tele.dk
Fårevejle menighedshus: Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle.

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

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
Tirsdag den 6.december kl.19.30 i Fårevejle Kirke er der
Julekoncert med guitaristen Jonas Egholm - en forrygende
klassisk musiker. Ganske ung, og dog har Jonas allerede givet koncert i mange lande og vundet adskillige priser. Han
har sat et dejligt program sammen for os med juletoner fra
mange lande. Som vanligt er der gratis entré.

Pilgrimsvandring i
Odsherred Provsti 2023
I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, landskab og
medvandrere at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem
Odsherreds kirker. Alle vandringer udgår fra en af Odsherreds kirker den 3.lørdag i måneden til og med november.
Vandringerne er mellem 4,5 og 12km. Ved udsendelsesandagten præsenteres ruten, og alle vandringer ender med
modtagelsesandagt og et let måltid i en nabokirke. Det er
gratis at deltage, og der kræves ingen tilmelding. Eneste
forudsætning er, at man kan gå 4 km i timen, og søger pilgrimsvandring som rum for fordybelse. Transport til og fra
vandringerne sørger man selv for, ligesom drikkelse til turen. Eventuelle spørgsmål rettes til tovholderne for de enkelte vandringer. Velkommen!
Her kommer vinterens vandringer – resten kan ses på kirkens hjemmeside:
Lørdag den 21.januar, kl.10: Vandring fra Odden Kirke til
Lumsås Kirke, 10 km, tovholder Tove Kruse, 21284846.
Lørdag den 18.februar, kl.10: Vandring fra Lumsås Kirke til
Højby Kirke, 8 km, tovholder Jette Greve, 20419206.

Julemiddag og julehygge
Fårevejle menighedsråd afholder julemiddag med julemusik, julefortælling og julehygge i menighedshuset onsdag
den 21.december kl.17.00. Middagen er for alle og er gratis.
Øl og vand kan købes. Der vil være en and og andre godter på spil som mandelgave. Medsponsorer er Rema 1000 i
Fårevejle, samt Brugsen i Asnæs. Da menighedshuset kan
huse 60 personer, er tilmelding nødvendig til Charlotte
Lundgren Jensen 4051 2342 inden d.10.december.

Nytår og bobler
Søndag den 1.janur kl.14.00 i Fårevejle Kirke begynder vi
det nye år på bedste vis med gudstjeneste, inden vi går i menighedshuset og ønsker hinanden godt nytår med bobler.

Nytårsandagt
Tirsdag den 19.januar kl.19.30 i Fårevejle Kirke er alle velkomne til andagt, musik, sang og stilhed, samt herefter til
kaffe og videre samvær i menighedshuset. Vær velkommen!

Konfirmandforældremøder
Tirsdag den 31.januar kl.19-20 i menighedshuset er der forældremøde i menighedshuset for Fårevejle Friskole, og onsdag den 1.februar kl.19-20 i menighedshuset for Fårevejle
Skole.

Børnegudstjeneste
Lørdag den 4.februar kl.11.00 i Fårevejle Kirke er der børnegudstjeneste for alle aldre – velkommen små og store til
herlige ord, musik og sang!

Fællessang i en kold tid
Torsdag den 9.februar kl.15.00 i menighedshuset varmer vi
os med fællessang og kaffe sammen med vores organist og
kirkesanger, Flemming Hjort Kristensen og Eric Holm. Der
vil blive mulighed for at komme med ønsker fra Salme- og
Højskolebogen.

Fastelavn mest for voksne
Søndag den 19.februar kl.10.00 i Fårevejle Kirke begynder
vi med fastelavnsgudstjeneste, og går herefter over i menighedshuset til boller og et lille oplæg om fastelavn.

D.6/12 kl.19.30 i Fårevejle Kirke: Julekoncert
D.21/12 kl.17.00 i menighedshuset:
Julemiddag og julehygge
D.1/1 kl.14.00 i Fårevejle Kirke og menighedshuset:
Gudstjeneste og bobler
D.19/1 kl.19.30 i Fårevejle Kirke og menighedshuset:
Nytårsandagt med samvær
D.21/1 kl.10.00:
Pilgrimsvandring fra Odden til Lumsås kirker
D.24/1 kl.8-14 i Fårevejle Kirke: Hel konfirmanddag
D.31/1 kl.19-20 i menighedshuset:
Konfirmandforældremøde
D.1/2 kl.19-20 i menighedshuset:
Konfirmandforældremøde
D.4/2 kl.11.00 i Fårevejle Kirke: Børnegudstjeneste
D.9/2 kl.15.00 i menighedshuset:
Fællessang og kaffe i menighedshuset
D.18/2 kl.10.00:
Pilgrimsvandring fra Lumsås til Højby kirker
D.19/2 kl.10.00 i Fårevejle Kirke og menighedshuset:
Fastelavn for voksne
D.2/3 kl.8-14 i Fårevejle Kirke: Hel konfirmanddag

Menighedsrådets mødedatoer:
D.10/1 og d.7/2. Møderne begynder kl.16.00 i menighedshuset, og er åbne for alle.

Indre Mission
Indre Mission Fårevejle-Hørve, Formand Niels Nielsen,
tlf. 2885 9227
I uge 2 gælder det Evangelisk Alliances bedeuge, hvor
temaet i år er GLÆDE:
D.10/1: Vi mødes i Fårevejle Frimenighed, Tuborgvej 1.
D.11/1: Vi mødes i Hørve missionshus
D.19/1: Kl.19.30 Nytårsandagt i Fårevejle Kirke
D.24/1: Carsten Petersen fortæller fra sine rejser i Jordan
og Israel.
D.31/1: Syng en ny sang for Herren, Sl. 98 ved Hakon
Christensen (videomøde)
D.7/2: ’Komme dit rige!’ ved Henrik Boje Jensen
D.21/2: kl. 18 Generalforsamling med spisning.
D.28/2: Om nødvendigheden af kristen mission ved
Mikkel Vigilius (videomøde)
Møderne holdes normalt i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13, kl.19. Alle er velkomne!

Gudstjenester
4.december – 2.søndag i advent
Fårevejle kl.9.00 – Karen Margrete Evald
11.december – 3.søndag i advent
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach
18.december – 4.søndag i advent
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
24.december – Juleaften
Fårevejle kl.14.30 – Charlotte West
(Lisbeth Olsen medvirker på fløjte)
Fårevejle kl.16.00 – Charlotte West
(Lisbeth Olsen medvirker på fløjte)
25.december – juledag
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach
26.december – 2.juledag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
1.januar – Nytårsdag
Fårevejle kl.14.00 – Henrik Bach
(bobler i menighedshuset)
8.januar – 1.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West (FDF nytårsparade)
15.januar – 2.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.9.00 – Thea Bjerreskov Farup
22.januar – 3.søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
29.januar – Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach
5.februar – Septuagesima
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
12.februar – Seksagesima
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
19.februar – Fastelavn
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach
(boller og oplæg i menighedshuset)
26.februar – 1.søndag i fasten
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West
5.marts – 2.søndag i fasten
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach

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!

Sejer’s Bogtryk · 61 31 17 67

Sognekalender:

