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Vi skal ikke lytte så meget til os selv og mærke efter. At finde sig selv er ensomt. Vi skal finde hinanden og dermed 
blive en del af noget større. Vi skal have vores anker uden for os selv og stole på Gud og hans almagt.

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift

Hvis jeg mentalt slår armene over kors og skeptisk analyserer alting, sætter jeg i virkeligheden bom for min iagttagelse 
af virkeligheden og begrænser min erkendelse til min sikre viden. Men hvad er der tilbage, hvis jeg kun forholder mig 
til “sikker” viden? Hvad med kærligheden? Hvad med troen? Hvad med det hellige, det religiøse? Her taler vi om det 
tro-værdige – det, der virkeligt er til, om også det ikke kan bevises. Vi er ofte blinde for det, der ikke kan rummes i 
den skalérbare optik. Derfor trænger vi til at få udvidet vores noget havarerede iagttagelsesevne, komme ud over den 
mentale fattigdom, som vor egen tids økonomisme har anbragt os i. Vi trænger til at skærpe blikket for det ikke umid-
delbart tilgængelige i livet.

Mikkel Wold, sognepræst, forfatter og tidl. lektor i sjælesorg, samt kommende foredragsholder



Allerede Søren Kierkegaard talte om at ligge under for ”talmaje-
stæten” – altså alt det, der kan måles og vejes, regnes ud og gø-
res op i nytteværdi. Han vidste, at liver rummer andet og mere, 
end det – at ”de synlige ting varer kun en tid, de usynlige varer 
evigt”, som Paulus sagde. 

Biskoppen over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, 
der er citeret på dette kirkeblads forside, minder i et opråb mod 
den dumme plan om af afskaffe store bededag om det, der ligger 
i den eksistentielle sfære - i vores liv som mennesker – det, der 
ikke kan gøres op i tal: Vi kan ikke giftes halvt, dø kvart – eller 
elske trekvart. Læs også Mikkel Wolds citat – og kom til hans 
foredrag i marts!

Intet er åbenbart helligt, og vi har lige nu en regering, der 
tromler den ene uigennemtænkte reform efter den anden, ud fra 

Talmajestæten skal ikke styre alt mantraet, at der fattes penge, og den eneste måde de kan hentes 
på, er at skrue op for hamsterhjulet. Det i en tid, hvor stressni-
veauet og mistrivslen er stor - ikke mindst blandt børn og unge. 
Vel skal der penge i statskassen, men måske kan det bedre svare 
sig, at skrue ned for tempoet, til glæde og gavn for både men-
nesker og klode – og i sidste ende dermed også for økonomien. 
Det går galt, hvis talmajestæten dikterer alt.

Lykkeligvis er der stadig åndehuller i Guds skaberværk, som 
man kan koble af ved, og hente ny styrke fra: Naturen, kulturen, 
god mad og drikke, bankospil, sport – hvad man foretrækker. 
Men først og sidst har vi Vorherre, der ikke er nogen talmajestæt, 
men kun kan tælle til én: Dig, som lige nu læser det her, og hver 
enkelt af os. Kirkerne er der for at så dette glædelige budskab i 
besværlige liv og urolige tider. Og midt i det hele er foråret og 
lyset er på vej – og med det påskens budskab om opstandelse, 
håb og glæde. Der er mere til, end vi kan regne ud. 

  Henrik Bach

Forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen gav i en artikel i 
Politiken 1913 et glimt af hvordan en sag kan ses fra to sider: 
’naar jeg var oppe på Tårnloftet i Lejrskov Kirke og saá Hvæl-
vingerne ovenfra som nogle sære, uformelige, murede Mulvar-
peskud’, så var det ’som om man saá sagen fra vrangen’.

Den fornemmelse kan man af og til have ved arbejdet i menig-
hedsrådet, hvor det grundliggende ideal ganske vist er ”at skabe 
gode vilkår for forkyndelsen og kirkens liv og vækst”, men hvor 
det ofte er arbejdet på vrangsiden der fylder mest: en mikrofon 
går i stykker og skal repareres, orgelet skal holdes i spilleklar 
stand, luftfugtigheden skal holdes stabil, dørenes hængsler skal 
smøres og alarmsystemet skal fungere. Tager man et kig i natio-

nalmuseets ”Danmarks kirker”, kan man se, at Fårevejle kirke 
har været under konstant renovering siden 1100-tallet. Så der er 
intet nyt under solen. På en sur dag ligner det en uendelig række 
redningsaktioner på grund af noget 900 år gammelt byggesjusk. 

Ja, men dén bygning og dét der foregår i den hver søndag og 
til årets højtider, betyder noget for en masse familier i Fårevejle 
sogn. Derfor giver menighedsrådsarbejdet mening. Når den væl-
tede vest-mur i løbet af de kommende måneder bliver bygget op 
igen, kirken bliver kalket og kirkegården ikke længere ligner en 
byggeplads, så vil den gamle, vante ro være tilbage – for en tid, 
i hvert fald.

Lars Aabo

Fra menighedsrådet

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: Lars Aabo. Tlf. 2993 3766. Mail: la@larsaabo.dk 
Kirkeværge: Steen Trøjmer. Tlf. 5965 5317. Mail: steen.troejmer@gmail.com
Kasserer: Anne-Marie Kyhl Sørensen. Tlf. 5965 0712. Mail: kyhl@fritid.tele.dk
Fårevejle menighedshus: Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle.

Konfirmation i Fårevejle sogn 2023

Den 30. april kl.10.00 i Fårevejle Kirke:
Rebecca Manley Andersen, Vig
Caroline Senika Andersen, Fårevejle
Karoline Huniche Dirch Bastiansen, Fårevejle
Laura Reingaard Rosenquist Hansen, Fårevejle
Emilie Marie Larsen, Fårevejle
Elzbieta Miezyte, Fårevejle
Pernille Schell Nielsen, Fårevejle
Xenia Hein Olsen, Fårevejle
Tobias Bothmann Hansen, Hagested
Valdemar Bastian Hanssing, Asnæs
Frederik Skjold Hedegaard Kjelstrup, Fårevejle
Lucas Valdemar Stengaard Kulmbach, Fårevejle
Matti Slott Lave Larsen, Fårevejle
Silas Vejle Larsen, Fårevejle
Anders Christian Stuberg Simonsen, Fårevejle.

Den 5. maj kl.10.00 i Fårevejle Kirke:
Emma Helene Andersen, Fårevejle
Alberte Riisholt Fuglsang, Fårevejle
Karla Geisler Knudsen, Fårevejle
Ida Bille Kristensen, Fårevejle
Lærke Jul Nielsen, Hørve
Frederikke Hein Sølvhøj, Fårevejle
Kristian Fjordgaard Beuchert, Fårevejle
Felix Zacharias Lassing Jørgensen, Fårevejle
Anton Bødkergaard Ejdal Kristensen, Hørve
Tobias Nicklas Larsen, Fårevejle
Alexander Skærbæk Laursen, Fårevejle
Laurits Lindegaard Michaelsen. Fårevejle
Matti Munkholm, Asnæs
Oliver Hyldedahl Rasmussen, Odden
Aksel Aabo, Fårevejle
Vilhelm Pauli Aagaard, Asnæs.

HJERTELIG TILLYKKE TIL JER ALLE FRA CHARLOTTE WEST OG HENRIK BACH!



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

ARRANGEMENTER

Torsdag den 9.marts 2023 kl.19.00 i Tinghuset, Holtets Plads 
1, Nykøbing Sj, er der møde om vores fælles indsamling til 
Stærke kvinder i Mali, med besøg af Orla Møller fra Mission 
Afrika, der kommer med en øjenvidne-beretning fra hans netop 
overståede rejse til Mali.  

Fællesmøde for Folkekirkens Mission 
- Odsherred Provsti

I 2023 ER der mulighed for at lære kirker, landskab og med-
vandrere at kende på 11 pilgrimsvandringer mellem Odsherreds 
kirker. Ved udsendelsesandagten præsenteres ruten, og alle van-
dringer ender med modtagelsesandagt og et let måltid i en nabo-
kirke. Det er gratis at deltage, og der kræves ingen tilmelding. 
Transport til og fra vandringerne sørger man selv for, ligesom 
drikkelse til turen. Eventuelle spørgsmål rettes til tovholderne. 
Velkommen!

Her kommer Forårets vandringer – de øvrige kan ses på kir-
kens hjemmeside:

Lørdag den 18.marts 2023, kl.10: Vandring fra Højby kir-
ke til Nykøbing kirke, 9 km, tovholder Louise Buch Jensen, 
59302268.
Lørdag den 15.april 2023, kl.10: Vandring fra Nykøbing 
kirke til Rørvig kirke, 8 km, tovholder Flemming Petersen, 
20467339.
Lørdag den 20.maj. kl.10: Vandring fra Nr. Asmindrup kir-
ke til Egebjerg kirke, 10 km, tovholder Ann Skov Sørensen, 
26135939

Pilgrimsvandring i Odsherred provsti 2023

Kirkefilm i Vig Bio lørdag 1. april kl.13–16. I år viser vi Ka-
trine Brocks helt aktuelle film fra 2022 ”Den store Stilhed”. Fil-
men stiller det afgørende spørgsmål, hvad det egentlig er, der fø-
rer os tæt på Gud, og er beriget med en lang række fremragende 
skuespillerpræstationer. Efter filmen bydes på kaffe og kage i 
biografens café og herefter faciliterer sognepræst Sten Hartung 
en samtale om filmen i biografsalen.

Deltagerbetaling kr.50,- for kaffe og kage. Tilmelding til Alice 
Sarp på Odsherred Provsti på aas@km.dk senest 30. marts 2023.

Kirkefilm

Tirsdag den 14.marts kl.19.30 i menighedshuset får vi godt 
besøg af sognepræst ved Marmorkirken, Mikkel Wold, som vil 
tale om ”Længslen efter lykken og det meningsfulde liv”. Et af 
de helt store temaer i vor egen tid er spørgsmålet om, hvordan 
man lever et lykkeligt liv. Mennesket har alle dage interesse-
ret sig for, hvad det vil sige at leve lykkeligt, og ofte hænger 
spørgsmålet sammen med en grundlæggende oplevelse af livet 
som meningsfuldt. Men hvad vil det sige, at livet har mening? 
Foredraget belyser temaerne lykke og mening ud fra mødestedet 
mellem teologi og psykologi.

Mikkel Wold bl.a. tidl. lektor i sjælesorg, censor ved de højere 
læreanstalter, anmelder, samt bidragyder til flere bøger, og for-
fatter til den anmelderroste Gå med fred sammen med skuespil-
ler Bodil Jørgensen.

Mikkel Wold om lykken og livet

Palmesøndag den 2.april kl.10.00 i Fårevejle Kirke indledes 
påsken.

Skærtorsdag den 6.april kl.19.30 i Fårevejle Kirke og Me-
nighedshus begynder vi den særlige aften med en stemnings-
fuld gudstjeneste i kirken. Herefter er alle velkomne til videre 
samvær og vin i menighedshuset, hvor alt kan ske.
Langfredag den 7.april kl.10.00 i Fårevejle Kirke har vi li-
turgisk gudstjeneste, hvor prædikenen er Jesu lidelseshistorie, 
vekslende med salmesang. Kirkesanger Eric Holm vil herefter 
fremføre Hans Anker Jørgensens ”Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forladt mig”.
Påskedag den 9.april kl.9.00 i Dragsholm Slotskirke og 
kl.10.30 i Fårevejle Kirke er der festgudstjenesten for Jesu op-
standelse med Jeppe Lindberg på trompet.
2.påskedag den 10.april kl.9.00 i Fårevejle Kirke fortsætter 
påskens glædesbudskab.

Påsken i Fårevejle sogn

Tirsdag d.23.maj kl.16.00 i Fårevejle Kirke bydes der på for-
årskoncert med Karin Sauer, sopran, Daniel Abildgaard, klaver 
og Lars Aabo, klarinet. Repertoiret vil være kirkelige sange og 
arier samt folkeligt religiøse sange af komponister som J.S. 
Bach, G.F. Händel, Franz Schubert, George Crump og Wilhelm 
Peterson-Berger.

Forårskoncert

Søndag den 28.maj er der pinsegudstjenester kl.9.00 i Drags-
holm Slotskirke og kl.10.30 i Fårevejle Kirke – Lars Aabo 
medvirker på klarinet.

Mandag den 29.maj kl.10.00 i Fårevejle Kirke fortsættes 
pinsen med gudstjeneste.

Pinse i Fårevejle sogn
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D.2/3 kl.8-14 i Fårevejle Kirke: Hel konfirmanddag
D.9/3 kl.19.00 i Tinghuset, Nykøbing Sj:  
Fællesmøde om Mission Afrika
D.14/3 kl.19.30 i menighedshuset: Foredrag med Mikkel Wold
D.18/3 kl.10.00: Pilgrimsvandring fra Højby til Nykøbing Sj.
D.1/4 kl.14-17 i Vig Bio: Kirkefilm
D.6/4 kl.19.30 i Fårevejle Kirke og Menighedshus:  
Skærtorsdag med ord og vin
D.15/4 kl.10: Pilgrimsvandring fra Nykøbing Sj. til Rørvig 
D.15/4 kl.10-13: Konfirmandarrangement med frokost
D.20/5 kl.10: Pilgrimsvandring fra Nr. Asmindrup til Egebjerg
D.23/5 Kl.16.00 i Fårevejle Kirke: Forårskoncert

Sognekalender:

D.28/3, d.18/4 og d.16/5. Møderne begynder kl.16 i 
menighedshuset, og er åbne for alle.

Menighedsrådets mødedatoer:

Indre Mission Fårevejle-Hørve, Formand Niels Nielsen, 
tlf. 2885 9227

D.14/3: Vvækkelserne og troslivet i Bjergene, Fårevejle sogn, 
iflg. optegnelse i 100-året for stiftelsen af IM i DK v/Hanne 
Sandø
D.21/3: ’Om den Gud, vi alle ved om’ v. Mikkel Vigilius (video)
D.24/3 kl.18:  F-aften v. Jørgen Erik Larsen
D.28/3: ’Israel, hvorfor?’ v. Leif Mortensen, Ordet og Israel
D.11/4: ’Da Gud vendte mit liv 180 grader’ v. Kurt Henriksen, 
Bethesda, Kbh.
D.18/4: ’Om religiøsitetens blinde vej’ v. Mikkel Vigilius (video)
D.21/4 kl.19: F-aften v. Søren Isak Nolsøe
D.25/4: Sangaften v. Bent Nielsen
D.9/5: ’Gud vil kærlighed’ (1. Peter 4, 1-11) v. Kurt Kristensen
D.12/5 kl.18: F-aften Ulrik Fogh Buch
D.16/5: Hverdagskristendom: Hvordan dele troen med kollegaer 
og venner? v. Torben Østermark, Friluftmissionen
D.23/5: ’Om Guds tale i naturen og samvittigheden’ v. Mikkel 
Vigilius (video)
D.30/5: Forkyndelse v. Søren Isak Nolsøe
Møderne holdes i Hørve missionshus, Vallekildevej 13 kl. 19. Alle 
er velkomne!

Indre Mission

5.marts – 2.søndag i fasten
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach

12.marts – 3.søndag i fasten
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

19.marts – Midfaste
Fårevejle kl.9.00 – Thea Bjerreskov Farup

26.marts – Mariæ bebudelsesdag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

2.april – Palmesøndag
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach

6.april – Skærtorsdag
Fårevejle kl.19.30 – Henrik Bach (vin i menighedshuset)

7.april – Langfredag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West (liturgisk)

9.april – Påskedag
Dragsholm kl.9.00 – Charlotte West (Jeppe Lindberg, 
trompet)
Fårevejle kl.10.30 – Charlotte West (Jeppe Lindberg, trompet)

10.april – 2.påskedag
Fårevejle kl.9.00 – Karen Margrete Evald

16.april – 1.søndag efter påske
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach

23.april – 2.søndag efter påske
Fårevejle kl.9.00 – Karen Margrete Evald

30.april – 3.søndag efter påske
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach (konfirmation)

5.maj – Store bededag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West (konfirmation)

7.maj – 4.søndag efter påske
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach

14.maj – 5.søndag efter påske
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

18.maj. Kristi Himmelfartsdag
Fårevejle kl.10.30 – Charlotte West

21.maj – 6.søndag efter påske
Fårevejle kl.10.00 – Henrik Bach

28.maj – Pinsedag
Dragsholm kl.9.00 – Henrik Bach (Lars Aabo, klarinet)
Fårevejle kl.10.30 – Henrik Bach (Lars Aabo, klarinet)

29.maj - 2.pinsedag
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

4.juni – Trinitatis
Fårevejle kl.10.00 – Charlotte West

Gudstjenester

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.


