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og
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Vester Løve Kirke

Gierslev Kirke

ALTERTAVLEN I SOLBJERG KIRKE

Solbjerg Kirke

Ørslev Kirke

Alle, der bor i en ejendom af ældre
dato, kender det sikkert, - der er altid et eller andet, der skal repareres,
eller som man kan forbedre. Sådan
er det også for kirkens vedkommende, for kirken den er et gammel hus,
som Grundtvig skriver i sin salme af
samme navn. Takket være alle folkekirkemedlemmer samt menighedsråd
og kirkeværger passes der heldigvis
godt på vores kirker her i pastoratet,
og nu er turen så kommet til altertavlen i Solbjerg kirke, som skal restaureres i år. Om altertavlen skriver
kirkeværge for Solbjerg kirke, Lise
Wichmann-Hansen følgende:

Altertavlen i Solbjerg kirke kan dateres tilbage til omkring 1595. Den er

lavet af 3 høvlede og sammenlimede egetræsbrædder. Det oprindelige
altermaleri (som man ikke ved hvad
forestillede) blev i 1862 afskrabet fra
dets træplade, hvorefter Carl Fiebig
på den gamle egetavle udførte det
maleri, som vi i dag har som altertavle. Det forestiller Kristus i Gethsemane have. Carl Fiebig var en tysk maler
fra Echernförde, som fik sin uddannelse i København og som derefter
arbejdede nogle år i Danmark som
portrætmaler og maler af altertavler.
Maleriet er malet med oliefarve, men
uden ordentlig grunding, og der er i
tidens løb opstået en del farveafskalninger, og et lag af sod kan ses på
hele midterpartiet.
(fortsættes næste side)

(fortsat fra forsiden)

Nationalmuseet har undersøgt altertavlen og anser den for
absolut bevaringsværdig. Derfor har menighedsrådet ansøgt
provstiet og fået bevilget penge til restaurering af altertavlen. Restaureringen vil omfatte nedtagning af altertavlen, som
bliver sendt til restaurering på et af Nationalmuseets særlige
værksteder samt et snedkermæssigt eftersyn af rammeværket
og baldakinen, men også bemalingen af rammeværket og baldakinen vil blive gået efter. I den forbindelse bliver der opsat et
stillads i kirken. Arbejdet med restaurering af altertavlen vil finde sted i perioden 17. juni til 12. juli. 2019. Det vil blive forsøgt
at lægge gudstjenester udenfor dette tidsrum.
På pastoratets hjemmeside vil vi orientere om arbejdet, som
det skrider frem.

Børnekor
Mellem påske og pinse er der mulighed for at gå til børnekor her i pastoratet! Korleder er Susanne Vogtmann Lund fra Løve, og vi tør godt love, at
det bliver både sjovt, lærerigt og meget hyggeligt. Og så slutter vi af med
et brag af en koncert pinsedag.
Undervisningen finder sted i Ørslev præstegård fra kl. 14.30-15.30. Man
skal gå i 1. klasse eller derover, og vi mødes fra og med torsdag d. 25.
april til og med torsdag d. 6. juni (Kr. Himmelfartsdag undtaget).
Det er gratis at deltage.

Læs mere på vores hjemmeside om tilmelding eller kontakt sognepræst
Andreas Norbjerg.

Fotokonkurrence - afgørelsen
I sidste udgave af kirkebladet annoncerede vi en fotokonkurrence inden for kategorien »min bedste juletradition«. Desværre lader det sig
ikke gøre at kåre en vinder, for der kom ingen bidrag. Men vi prøver
da bare igen en anden gang med en anden kategori.

Hyggeklub
Husk at hyggeklubben er i fuld gang. Hver anden onsdag (onsdag i ulige
uger) fra kl. 14.30 til kl. 17 mødes alle, der har lyst i Gierslev sognegård og
strikker, hækler, ja i det hele taget er kreative sammen. Der er også kaffe og
kage, og alle er hjertelig velkomne.

Mød bare op eller kontakt Nancy G. Thomsen på tlf. 20582405, hvis du vil
høre mere.

ARRANGEMENTER I DEN KOMMENDE TID…
Fastelavnsgudstjeneste
SØNDAG D. 3. MARTS KL. 10
I ØRSLEV KIRKE
En gudstjeneste for børn 		
og barnlige sjæle. Der vil
være noget for alle sanser
og kom hellere end gerne
udklædt. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i
gymnastiksalen på Ørslev
skole og masser af fastelavnsboller i samarbejde med
Ørslev-Solbjerg idræts-		
forening.

Det er gratis at deltage, 		
og alle er hjertelig velkomne.

På sporet af Vitus Bering
ONSDAG D. 20. MARTS KL. 19 			
I GIERSLEV SOGNEGÅRD
John Andersen, forfatter og tidl. formand for
Eventyrernes Klub, gennemførte i 2016 en motorcykelrejse fra Sct. Petersborg til Stillehavet,
hvor målet og opgaven var at beskrive den rejse,
som Vitus Bering foretog i 1700-tallet. Vitus Bering søgte på vegne af den russiske zar at undersøge, om Sibirien var forbundet med Nordamerika, eller om der var sejlpassage imellem. Det var
en farefuld færd både for Vitus Bering og senere
for John Andersen, og alt det kan man høre mere
om denne aften. Alle er hjertelig velkomne.

Aftengudstjeneste
TORSDAG D. 28. MARTS
KL. 19 I SOLBJERG KIRKE
Ovenpå en lang dag er
der her mulighed for
at komme i kirke og
lade roen falde på sig.
Vi skal lytte til Biblens ord,
synge, bede og tænde lys
sammen.

Aftengudstjeneste og klassisk guitarkoncert
SKÆRTORSDAG D. 18. APRIL KL. 19 I ØRSLEV KIRKE
De fleste her i landet kan nok svare på, hvorfor vi fejrer jul, men
hvordan er det nu lige med påsken og alle dens dage? Jo, påsken
har skam sin helt særegne historie og afgørende betydning, - kom
og hør mere, når vi denne aften samles i ly af forårsmørket til nærvær og fællesskab. Vi får desuden besøg af klassisk guitarist Jens
Thorøe Olsen, som undervejs vil spille smukke musikstykker for os.

Koncert med Birger Andersen
TORSDAG D. 25. APRIL KL. 19 			
I GIERSLEV KIRKE
Pastoratets dygtige organist vil give en koncert, hvor han til lejligheden fået frie hænder
til at sammensætte et program bestående af
musik, han godt kan lide at fremføre. Der vil
være musik for både orgel og klaver, og undervejs vil Birger fortælle lidt om musikken.

Aftengudstjeneste
St. Bededagsaften
TORSDAG D. 16. MAJ KL. 19 I GIERSLEV KIRKE
St. Bededag blev indført tilbage i 1600-tallet af
biskop Hans Bagger. Faktisk var dagens fulde
navn »Faste-, Bods- og Bededag«, og den blev
indvarslet aftenen før ved ringning fra alle landets kirker. Det var tegn til, at kroerne rundtomkring skulle lukke, så folk kunne gå hjem og
møde ædru i kirke næste morgen. Samtidig var
al handel forbudt på selve helligdagen, og derfor
bagte byens bagere ekstra store hvedeknopper
dagen forinden, som folk kunne købe med hjem.
Men det er ikke sådan med duften af nybagt
brød, og ofte blev hvederne spist, mens de endnu var lune og sprøde. Og nu er det jo slet og ret
blevet en fast tradition, - også i vores pastorat.
Denne aften kan man således både få et Guds
ord med på vejen og en varm hvede. Kom endelig og vær med!

Konfirmationer 2019
Som præst er det altid en stor glæde at være med til dåb og vielse i kirken. Håbet for fremtiden 		
og de gode ønsker er i højsæde, hvilket jo så sandelig også gør sig gældende ved konfirmationen. 		
Det er en stor dag, selvfølgelig først og fremmest for de unge mennesker, der bekræfter deres kristne tro og
fra Gud får et fornyet løfte om, at Han vil være med dem alle dage. Det bliver en dag, de nok aldrig glemmer,
og vi glæder os til at ønske dem et stort tillykke.
Søndag 28. april er der konfirmation kl. 11 		
i Ørslev kirke:
Gustav Holmegaard Eriksen
Celia Jensen
Sophie Kristine Sivertsen
Amalie Verner Olsen
Mikkel Ursin Hansen
Mikkel Marcus Helding Pedersen
Josefine Søgaard Olsen

Søndag d. 12. maj er der konfirmation kl. 11 		
i Vester Løve kirke:
Magnus Kølstrup Pedersen
Mie Midtgaard Vadmand
Emilie Inge Kisling
Jon Tellerup Adolfen

TILLYKKE TIL
DE DØBTE

SCAN QR KODEN MED DIN SMARTPHONE
Husk, at du altid kan følge med i, hvad
der sker og er sket her i sognene på vores hjemmeside: www.1234kirker.dk

Josefine Camilla Tina Bødtcher
døbt d. 4. november i Gierslev kirke
Elias Grandt Petersen
døbt d. 10. november i Solbjerg kirke

Pastoratet har i øvrigt sin egen side på
facebook, - søg under Gierslev, Ørslev
og Solbjerg sogne, og bliv venner med
os.

KIRKEBIL
Vi henviser til Flextrafik. Sognepræsten hjælper gerne med
vejledning i at bestille en flextur.

Kontaktoplysninger
Sognepræst
Andreas Norbjerg
Ørslev præstegård
Ørslev Hovedgade 2
4200 Slagelse
Tlf. 58 26 70 50
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. 59 51 27 85 eller e-mail:
kontor@kalundborgkirkegaard.dk

Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
har egen hjemmeside: 		
www.kalundborgkirkegaard.dk

Organist
Birger Andersen, tlf. 20 63 48 11
Kirkesanger i Vester Løve
Susanne V. Lund, tlf. 28 71 08 02
Kirkesanger i Gierslev
Marianne Andersen, tlf. 61 28 25 12
Kirkesanger i Solbjerg
Susanne V. Lund, tlf. 28 71 08 02
Kirkesanger i Ørslev
Annette Kaae, tlf. 29 89 96 93
Menighedsrådsformand
Lena Elisabeth Schiøtt, 		
e-mail: lschiott@email.dk

Kirkeværge Ørslev kirke
Tina Maj-Britt Jensen,		
tlf. 58 26 72 94
Kirkeværge Solbjerg kirke
Lise Wichmann-Hansen,
tlf. 51 74 10 33
Kirkeværge Gierslev kirke
Henning Nielsen, 		
tlf. 20 29 74 21
Kirkeværge Vester Løve kirke
Rasmus V. Pedersen, 		
tlf. 20 21 92 24
Fælles hjemmeside for 		
kirkerne:			
www.1234kirker.dk
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KALENDER for Gierslev, Ørslev og Solbjerg sogne
FEBRUAR
Onsdag d. 20/2		
		
Søndag d. 24/2, Seksagesima		

Gierslev kirke kl. 19*
* Aftengudstjeneste
Vester Løve kirke kl. 10.30

MARTS
Søndag d. 3/3, Fastelavn		
Ørslev kirke kl. 10*
		
* Børnegudstjeneste 		
		
Bemærk ændret tidspunkt!
Søndag d. 10/3, 1.s. i fasten		
Gierslev kirke kl. 10.30
Søndag d. 17/3, 2.s. i fasten 		
Solbjerg kirke kl. 9*
		
* Mogens Hagen
Søndag d. 24/3, 3.s. i fasten		
Vester Løve kirke kl. 10.30
		
* Dåb
Torsdag d. 28/3		
Solbjerg kirke kl. 19*
		
* Aftengudstjeneste
Søndag d. 31/3, Midfaste		
Ørslev kirke kl. 10.30
APRIL
Søndag d. 7/4, Mariæ Bebudelsesdag		
Gierslev kirke kl. 10.30
Søndag d. 14/4, Palmesøndag		
Vester Løve kirke kl. 9*
		
* Mogens Hagen
Torsdag d. 18/4, Skærtorsdag		
Solbjerg kirke kl. 10.30
		
Ørslev kirke kl. 19*
		*Aftengudstjeneste
Fredag d. 19/4, Langfredag		
Vester Løve kirke kl. 10.30
Søndag d. 21/4, Påskedag		
Gierslev kirke kl. 10.30
Mandag d. 22/4, 2. påskedag		
Vi henviser til nabokirkerne
Søndag d. 28/4, 1.s.e. påske		
Ørslev kirke kl. 11*
		
* Konfirmation
MAJ
Søndag d. 5/5, 2.s.e. påske		
		
Søndag d. 12/5, 3.s.e. påske 		
		
Torsdag d. 16/5, St. Bededagsaften		
		
Søndag d. 19/5, 4.s.e. påske		
Søndag d. 26/5, 5.s.e. påske		
Torsdag d. 30/5, Kr. Himmelfartsdag		

Solbjerg kirke kl. 10.30*
* Dåb
Vester Løve kirke kl. 11*
* Konfirmation
Gierslev kirke kl. 19*
* Aftengudstjeneste
Ørslev kirke kl. 10.30
Gierslev kirke kl. 10.30
Solbjerg kirke kl. 10.30

Arrangementer
FEBRUAR
Hyggeklub
Onsdag d. 27. februar kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård.
MARTS
Fastelavnsarrangement
Søndag d. 3. marts på Ørslev
skole efter gudstjeneste kl. 10 i
Ørslev kirke.
Hyggeklub
Onsdag d. 13. marts kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård.
Foredrag - På sporet af Vitus
Bering
Onsdag d. 20. marts kl. 19 i
Gierslev sognegård.
Hyggeklub
Onsdag d. 27. marts kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård.
APRIL
Hyggeklub
Onsdag d. 10. april kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård
og
Onsdag d. 24. april kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård
Koncert
med Birger Andersen
Torsdag d. 25. april kl. 19
i Gierslev kirke.
MAJ
Hyggeklub
Onsdag d. 8. maj fra kl. 14.3017.00 i Gierslev sognegård.

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.

Videbæk Bogtrykker A·S

Gudstjenester

