TILLYKKE TIL DE DØBTE
Victor Ragnar Bødtcher
døbt d. 23. juli
i Gierslev kirke

Lilje Milla Nielsen
døbt d. 5. august
i Ørslev kirke

Laurits Nielsen
døbt d. 12. august
i Gierslev kirke

Oliver Ragnar Bødtcher
døbt d. 23. juli
i Gierslev kirke

Eva Klink Heneberg
Grønnebæk Nørremark
døbt d. 12. august
i Gierslev kirke

Hector Toftgaard Haar Visholm
døbt d. 3. september
i Solbjerg kirke

Chloe Gomes Hjorth
døbt d. 29. juli i
Gierslev kirke
Mads Viggo Dyrlund
døbt d. 29. juli
i Gierslev kirke
Millads Viggo Dyrlund
døbt d. 29. juli
i Gierslev kirke

Kontaktoplysninger

Organist:

Sognepræst:

Kirkesanger i Vester Løve:

Andreas Norbjerg
Ørslev præstegård
Ørslev Hovedgade 2
4200 Slagelse
Tlf. 58267050
Mail: andno@km.dk
Træffes bedst på hverdage, undtagen mandag, som er fridag.

Graver:

Graverfunktionen varetages i hele pastoratet af Sct.
Olai Kirkegårdsforvaltning, der kan kontaktes på
tlf. 59512785 eller email: kontor@kalundborgkirke
gaard.dk
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning har egen hjemme
side: www.kalundborgkirkegaard.dk

Birger Andersen, tlf. 20634811
Susanne V. Lund, tlf. 58850296

Kirkesanger i Gierslev:

Marianne Andersen, tlf. 61282512

Kirkesanger i Solbjerg:

Susanne V. Lund, tlf. 58850296

Kirkesanger i Ørslev:

Annette Kaae, tlf. 29899693

Menighedsrådsformand:

Lena Elisabeth Schiøtt, email: lschiott@email.dk

Kirkeværge Ørslev kirke:

Tina Maj-Britt Jensen, tlf. 58267294.

Kirkeværge Solbjerg kirke:

Lise Wichmann-Hansen, tlf. 51741033
Fælles hjemmeside for kirkerne:
www.1234kirker.dk

Kirkeværge Gierslev kirke:

Henning Nielsen, tlf. 20297421

Kirkeværge Vester Løve kirke:
Tryk: Rosendahls, Holbæk, tlf. 59432039

Rasmus V. Pedersen, tlf. 20219224

KALENDER

Kirkeblad
november–februar

for Gierslev, Ørslev og Solbjerg sogne

Gudstjenester
Dato		 Kirke
NOVEMBER
T				
Søndag d. 5/11, Allehelgens:
Ørslev kl. 10.30
		
Gierslev kl. 19.00*
		
*Mindegudstjeneste
Søndag d. 12/11, 22.s.e. trinitatis:
Vester Løve kl. 10.30
Søndag d. 19/11, 23.s.e. trinitatis:
Solbjerg kl. 9.00*
		
*Mogens Hagen
Søndag d. 26/11, Sidste s. i kirkeåret:
Ingen*
* Fælles reformationsgudstjeneste, Vor Frue Kirke i Kalundborg kl. 10.00
T				
DECEMBER
Søndag d. 3/12, 1.s. i advent:
Gierslev kl. 10.30
Søndag d. 10/12, 2.s. i advent:
Ørslev kl. 9.00*
		
*Mogens Hagen
Søndag d. 17/12, 3.s. i advent:
Vester Løve kl. 10.30
Søndag d. 24/12, Juleaftensdag:
Vester Løve kl. 11.00
		
Solbjerg kl. 14.00
		
Gierslev kl. 15.00
		
Ørslev kl. 16.00			
Mandag d. 25/12, Juledag:
Ørslev kl. 9.00
		
Gierslev kl. 10.30
Tirsdag d. 26/12, 2. Juledag:
Solbjerg kl. 10.30
Søndag d. 31/12, Nytårsaftensdag:
Gierslev kl. 15.00*
		
*Nytårsandagt
T				
JANUAR
Søndag d. 7/1, 1.s.e.h. 3 konger:
Ørslev kl. 10.30		
Torsdag d. 11/1:		
Solbjerg kirke kl. 17.00*
		
*Familiegudstjeneste
Søndag d. 14/1, 2.s.e.h. 3 konger:
Ingen gudstjeneste
Søndag d. 21/1, Sidste s.e.h. 3. konger: Vester Løve kl. 10.30
Torsdag d. 25/1:		
Ørslev kirke kl. 19.00*
		
*Aftengudstjeneste
Søndag d. 28/1, Septuagesima:
Solbjerg kirke kl. 10.30
T				
FEBRUAR
Søndag d. 4/2, Seksagesima
Gierslev kirke kl. 10.30
Søndag d. 11/2, Fastelavn:
Ørslev kirke kl. 10.00*
		
*Familiegudstjeneste
Søndag d. 18/1, 1.s. i fasten:
Vester Løve kirke kl. 9.00*
		
*Mogens Hagen
Onsdag d. 21/2:		
Vester Løve kirke kl. 19.00*
		
*Aftengudstjeneste
Søndag d. 25/2, 2.s. i fasten:
Solbjerg kirke kl. 10.30
Alle arrangementer og særlige gudstjenester er beskrevet inde i bladet. Alle gudstjenester er ved sognepræst
Andreas Norbjerg, medmindre andet er nævnt.
Gudstjenestelisten er udarbejdet af menighedsrådet. Der tages forbehold for ændringer.

2017
Arrangementer

83 · 26. årgang

OKTOBER
Foredrag: Om vores fine altertavler
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i
Ørslev Præstegård

ET PAR ORD FRA PRÆSTEN…

NOVEMBER
Fælles reformationsfejring
Søndag d. 26. november med start
kl. 10.00 og frem i Vor Frue Kirke,
Kalundborg
DECEMBER
Juleklip og julehygge
Lørdag d. 2. december kl. 14-17
i Ørslev præstegård

Vester Løve kirke

Spejdernes julehygge
Torsdag d. 7. december kl. 19.00
i Solbjerg forsamlingshus
Luciasang
Onsdag d. 13. december kl. 19.00
i Gierslev kirke

Gierslev kirke

Nytårssang på årets sidste dag
Søndag d. 31. december kl. 15.00
i Gierslev kirke
JANUAR
Sangforedrag om Kai Normann Andersen
Onsdag d. 17. januar kl. 19.00
i Gierslev sognegård
FEBRUAR
Fastelavnsfejring
Søndag d. 11. februar kl. 10.00
i Ørslev kirke

GIERSLEV, ØRSLEV
og
SOLBJERG SOGNE

Solbjerg kirke

Koncert med fangekoret
Søndag d. 25. februar kl. 19.00
i Gierslev kirke.

Ørslev kirke

Mon ikke de fleste i sensommeren
hørte om eller så det danske kvinde
landshold i fodbold, der nåede hele
vejen til finalen i Europamesterska
berne, hvor de vandt sølv eller tabte
guldet – alt efter sportsånd. Under
alle omstændigheder en impone
rende og historisk præstation, som
imidlertid ikke udelukkende skyldtes
kvindernes evne til at drible uden om
modstanderne, nej for 3 af spillerne
har forklaret, at en del af deres succes
beror på en række faste ritualer, de
skal gennemgå inden kampene. Den
ene skal således altid gå sidst ud af
holdbussen og i øvrigt have to lag tøj
på under kamptrøjen. Den anden skal
altid male sine fingernegle røde inden
en kamp, og den tredje kan kun spille
med et bestemt nummer på ryggen.
Følger de ikke ritualerne, taber hol
det. Ja så ved vi da, hvad der gik galt
i finalen…
Nogle ville sikkert beskrive dem som
alvorligt præget af tvangshandlinger,
OCD, der jo blandt andet opstår for
at kontrollere angst. Andre vil kalde
dem slet og ret overtroiske. Bevares
jeg tror ikke, der findes det menne
ske, som ikke har krydset sine fingre
for en anden, eller som ikke har sagt
7-9-13, når man gerne ville undgå,
at noget bestemt skete. Det er nok
meget menneskeligt, men problemet
opstår, hvis det tager overhånd, og
man tillægger det en større betyd
ning, for så bliver det slet og ret en
bunden overtro, der styrer livet, i
øvrigt i klar kontrast til den kristne
tro. Hvordan det? Jo, den østrigsk-

britiske filosof Ludwig Wittgenstein
siger det meget fint på denne måde:
”Kristen tro og overtro er helt forskellige. Sidstnævnte udspringer af
frygt og er en art falsk videnskab.
Den førstnævnte er i sit grundvæsen
en tillid.” Sagt med andre ord: Hvor
den kristne tro i sin kerne er en tryg
tillid til Gud, bygger overtro derimod
på en frygt for ulykker eller frygt
for, at det ikke skal gå godt. Over
troen trækker mennesket med ind i
et univers, hvor man hele tiden skal
se sig over skulderen og købslå med
tilværelsen, ja hvor man til syvende
og sidst ligger som man selv har redt,
for man kunne jo bare…
Mærkeligt nok er der tendens til at
overtro og alternative livstydninger
vinder frem på bekostning af kri
stentroen, således påvist af Kristeligt
Dagblad i en række artikler henover
sommeren. Dvs. selvom Ateistisk
Selskab nok håber på det modsatte,
bliver danskerne altså næppe mindre
religiøse i vor moderne tid, eller som
den engelske forfatter G.K. Chester
ton formulerer det: ”Når folk holder
op med at tro på Gud, tror de ikke på
ingenting, men på alting.” Det er en
uvurderlig skam, for i kristendommen
er der netop sand sjælefred.
Fortsættes næste side

Fortsat fra forrige side

Som kristne tror vi på en kærlig
Gud, der vil os det godt, endda
så meget at han kom til vores
jord. Og Han lovede at være med
os alle dage, også selvom vi ikke
maler fingerneglene røde eller går

med 3 lag tøj. Det er evangeliet
til fodboldspillere såvel som alle
ængstede sjæle. Evangeliet, der
fortæller, at vi kan gå frimodigt til
livet, for i den store sammenhæng
er vi ikke overladt til os selv og

Luciasang

vore egne indfald. Gud er med os i
alt, hvad der sker.

ONSDAG D. 13. DECEMBER
KL. 19.00 I GIERSLEV KIRKE.

Med ønsket om en god vintertid,
sender jeg de bedste hilsner
Andreas Norbjerg

De grønne pigespejdere fra Solbjerg vil gå Luciaoptog for
os, og så får vi besøg af Klezmerduo, der i et levende og
billedrigt sprog vil fortælle Selma Lagerlöf’s bevægende
legende om fru Lucia.

ARRANGEMENTER I DEN KOMMENDE TID…
Allehelgens
mindegudstjeneste

Fælles reformationsfejring i provstiet

SØNDAG D. 5. NOVEMBER
KL. 19.00 GIERSLEV KIRKE

SØNDAG D. 26. NOVEMBER MED
START KL. 10.00 I VOR FRUE KIRKE

En aftenguds
tjeneste, hvor
vi vil mindes
dem, der er
gået bort i
årets løb her
i pastoratet. I
løbet af gudstjenesten vil navnene
på årets døde blive læst højt, og der
vil være mulighed for at tænde et lys
til minde.

Kirkerne i Kalundborg Provsti indby
der til en både højtidelig og folkelig
fejring af reformationen, der tog sin
begyndelse for 500 år siden, - d. 31.
oktober 1517, hvor Martin Luther
slog sine 95 teser mod afladshande
len op på kirkedøren i Wittenberg.
Der er fælles frokost undervejs, som
man kan tilmelde sig ved henven
delse til sognepræst Andreas Nor
bjerg senest d. 17. november.

Alle er hjertelig velkomne

Se i øvrigt fuldt program i dagspressen eller på vores hjemmeside.

Juleklip og julehygge

Spejdernes julehygge

LØRDAG D. 2. DECEMBER
KL. 14.00-17.00
I ØRSLEV PRÆSTEGÅRD.

TORSDAG D. 7. DECEMBER
KL. 19.00 I SOLBJERG FORSAM
LINGSHUS

Vi indleder julemåneden med hyg
geligt samvær for alle aldre. Vi skal
klippe og klistre til den store guld
medalje, og menighedsrådet sørger
for materialer.

Vi mødes til julehygge i Solbjerg for
samlingshus, hvor De grønne pige
spejdere vil gå Lucia. Her vil desuden
blive sang og musik og muntre ind
slag.

Vi sætter også kaffen over og blander
saftevand, men vi vil gerne opfordre
alle til at medbringe en kage til det
fælles kagebord. Der er præmie til
den mest velsmagende.

Kom og vær med!

Alle er hjertelig velkomne

Her er tale om en lysende adventsfortælling om tro,
kærlighed, handlekraft og barmhjertighed i en mørk tid.
Fortællingen understreges af musik og sang fra Norden.
Alle er hjertelig velkomne

Vi får besøg af sanger Helene
Gerup og guitarist Per Karlsson,
der fortælle om komponisten Kai
Normann Andersen, ligesom de
vil fremføre mange af hans skønne
melodier fra 20’erne til 50’erne,

SØNDAG D. 31. DECEMBER
KL. 15.00 I GIERSLEV KIRKE
En god tradition er der ingen grund
til at ændre, så vi mødes igen i år til
en kort, men stemningsfuld andagt
på årets sidste dag.

Aftengudstjeneste
i Ørslev

Der vil være smukke toner og fæl
lessang samt ord til glæde og efter
tanke.
Vi slutter af med nybagt kransekage
fra den lokale bager.
Alle er hjertelig velkomne

2018

Konfirmandgudstjeneste m. fællesspisning
har lagt hovederne i blød, og med
virker undervejs. Det skal nok blive
godt.

Et af tidens spørgsmål lyder: Hvordan gør vi gudstjenesten interessant for unge mennesker?

Menighedsrådet sørger for aftens
mad i forsamlingshuset efter
følgende, som man af planlæg
ningshensyn bedes tilmelde sig
hos sognepræst Andreas Norbjerg
senest d. 5. januar.

Denne eftermiddag vender vi
det rundt og lader de unge gøre
gudstjenesten interessant for os
andre… Pastoratets konfirmander

Alle er hjertelig velkomne

Husk, at du altid kan følge med
i, hvad der sker og er sket her i
sognene på vores hjemmeside:
www.1234kirker.dk
Pastoratet har i øvrigt sin
egen side på facebook,
som f.eks.
”Du gamle måne”,
”Alle går rundt og forelsker sig” og
”Musens sang”.

- søg under Gierslev, Ørslev og
Solbjerg sogne, og bliv venner
med os

Der er fællessang, kaffe og kage
undervejs.
Alle er hjertelig velkomne

Fastelavnsgudstjeneste
SØNDAG D. 11. FEBRUAR
KL. 10.00 I ØRSLEV KIRKE
En gudstjene
ste for børn og
barnlige sjæle.
Der vil være
noget for alle
sanser og kom
hellere
end
gerne udklædt.

Pastoratets konfirmander

TORSDAG D. 11. JANUAR KL.
17.00 I SOLBJERG KIRKE OG
FORSAMLINGSHUS.

Scan QR koden med
din smartphone

SANGFOREDRAG
OM
KAI NORMANN
ANDERSEN
ONSDAG D. 17. JANUAR KL. 19.00
I GIERSLEV SOGNEGÅRD

Nytårssang på årets
sidste dag

KIRKEBIL KAN BESTILLES
TIL GUDSTJENESTER
OG ARRANGEMENTER
VED HENVENDELSE
TIL SOGNEPRÆST
ELLER MENIGHEDSRÅD

FOREDRAG:
TONER
FRA
HIMLEN

TORSDAG D. 25. JANUAR
KL. 19.00 I ØRSLEV KIRKE

Efter gudstjenesten er der tønde
slagning i gymnastiksalen på Ørslev
skole og masser af fastelavnsboller
i samarbejde med Ørslev-Solbjerg
idrætsforening.

Vi tænder lys i mørket,
kom og vær med!

Det er gratis at deltage, og alle er
hjertelig velkomne

Koncert med
fangekoret
fra Vridsløselille
SØNDAG D. 25. FEBRUAR
KL. 19.00 I GIERSLEV KIRKE
Mere information følger i næste
kirkeblad, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen, for det bliver
med garanti en stor oplevelse,
når fangekoret denne aften vil
synge for os og fortælle om livet
bag murene.

