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Angående kirkebilen
På årsmødet 2015 satte bestyrelsen
spørgsmålet omkring vores kirkebil til diskussion.
Som ordningen ser ud nu, kan man ringe til
formand Steen Gammelby, hvis man ønsker at blive kørt til og fra gudstjeneste
eller møde i valgmenigheden. Steen kører
selv eller finder en anden fra bestyrelsen/
menigheden, der kan køre.
Faktum er dog, at meget få benytter kirkebilen! Bestyrelsen har fået kendskab til
adskillige medlemmer, som ikke længere
selv kan køre til kirke, men som kvier sig
ved at ringe efter en kirkebil, ”for man vil jo
ikke være til besvær”. Det er bestyrelsens
holdning, at vi som menighed naturligvis
skal sørge for, at alle der ønsker det, kan
komme i kirke—og der er ikke noget, der
hedder besvær!
Formanden efterspurgte derfor idéer til,
hvordan vi løser problemet, så de, der gerne vil i kirke, kan komme det, uden at føle
sig til besvær. Det optimale ville være at
hyre taxa eller et busselskab, som de gør i
sognekirkerne, men det har vi desværre
ikke økonomi til. Der blev diskuteret lidt
omkring muligheden for at benytte Flextrafik, men deltagerne på årsmødet kom ikke
frem til nogen endelig løsning.
Bestyrelsen har efterfølgende drøftet sagen
igen. Vi vil hermed gerne opfordre til, at
man afprøver Movia Flextrafiks ordning
med såkaldte ”Flexture”, og derefter giver
tilbagemelding til bestyrelsen om, hvordan

Uffe Hansen kørte som bekendt rundt i en Ford
A. Bestiller man en kirkebil nu til dags, bliver
man dog befordret i et mere moderne køretøj...

det spænder af.
Man kan bestille en Flextur på tlf. 70 26
27 27. Turene koordineres, så flere kører
med samme vogn, men det er muligt at
ønske et bestemt tidspunkt for afhentning
eller ankomst. Turen vil koste dig 24 kr. for
de første 10 km og derefter 6 kr. pr. km
oveni. Du skal være klar fem minutter før,
og du bliver afhentet ved kantstenen.
Hvis Flexturene fungerer, kunne det måske
løse kirkebilsproblemet?
Hvis det ikke fungerer, må vi lægge hovederne i blød igen.
Under alle omstændigheder vil spørgsmålet blive taget op igen på næste årsmøde.
Vi håber at få tilbagemeldinger fra jer medlemmer angående Flexture.
Man er naturligvis stadig meget velkommen til at kontakte Steen for at blive hentet med kirkebilen!
Bestyrelsen

Vigtig meddelelse fra kassereren:
For at kunne beregne medlemsbidraget, skal jeg have information om alle medlemmers skattepligtige indkomst senest d. 1. oktober 2015!
Alle medlemmer bedes logge ind på deres digitale skattemappe og give kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. Vejledning findes på hjemmesiden og i
kirkeblad nr. 22. Alternativt kan I sende en kopi af årsopgørelsen til:
Lonny Sørensen, Rugtvedvej 10, 4470 Svebølle.
I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 59 29 40 52 /61 74 20 33, hvis I har
brug for hjælp.
Lonny Sørensen
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Dorete har 40 års jubilæum som kirkesanger!
Tænk engang! Den 3. september 2015
er det 40 år siden, Dorete Lauridsen
begyndte som kirkesanger i Ubberup
Valgmenighed. På hele menighedens
vegne skal her lyde en meget stor tak
til Dorete for, at hun i alle de år—og
også fortsat—beriger os og forskønner
gudstjenester, bryllupper og begravelser med sin smukke stemme.
Vi vil gerne ønske Dorete tillykke med
jubilæet og have lejlighed til at fejre
hende, så derfor har bestyrelsen besluttet at holde en reception med lagkage og kaffe i Samlingssalen efter
aftengudstjenesten d. 6. september kl.
19. Alle er meget velkomne!

arbejde som kirkesanger. Jeg har ikke
fået noget dikteret.

Her følger et interview med Dorete:
Hvordan gik det til, at du blev ansat
som kirkesanger i Ubberup i 1975?
Det var Poul Jensen, der var formand
for bestyrelsen dengang, og det var
ham, der spurgte Franck Jørgensen og
mig, om vi ville være kirkesangere, da
de gamle holdt op. Og så sagde vi begge ja! Det var under Erik Nissen. Jeg
var lærer på Hvidebækskolen dengang
og året før, i 1974, havde vi meldt os
ind i valgmenigheden.

Kirkegangen er stort set uændret. Men
når vi kun er 18, synes jeg jo ikke, der
er ret mange! Erik Nissen sad altid ved
siden af mig på bænken, inden jeg
skulle bede indgangsbøn. Jeg husker
tydeligt en 2. pinsedag, hvor vi sad der,
og der kun var otte mennesker i kirke.
Han hviskede til mig: ”Det gør vi ALDRIG mere!” Siden den dag har der
ikke været gudstjeneste på 2. helligdagene.
Jeg savner dog 2. juledag, Skt. Stefans
dag, for det er sådan en god tekst.

Er der sket nogle markante ændringer i
kirken gennem årene?
Jeg har været ansat sammen med seks
forskellige præster, seks organister,
fire gravere og et antal formænd, kasserere samt diverse vikarer!
De forskellige præster har haft hver
deres måde at gøre tingene på, men
har alligevel holdt sig til vores måde at
holde gudstjeneste på. Jeg har altid følt
mig temmelig frit stillet i forhold til mit

Har du en yndlingssalme—eller en, du
aldrig bliver træt af at synge?
Jeg vil svare anderledes først, at der er
en salme, jeg er ked af, at vi aldrig synger—og det er fordi, vi ikke har den i
salmebogen. Det er ”Aldrig Herre, du
forglemme” af Grundtvig. Det er min
yndlingssalme. Jeg elsker jo alle salmer, men hvad skal jeg sige… Jo, ”Hil
dig, Frelser”, den bliver jeg aldrig træt
af. Den siger så meget.
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nogle venner af familien. Min skolegang havde været noget spredt, så da
jeg var 16, kom jeg på Bordings Friskole på Frederiksberg og tog præliminæreksamen. Derefter var jeg på Snoghøj
Højskole, og derfra kom jeg i 1960 på
seminariet i Vordingborg.
På seminariet havde jeg musik på linje,
og der havde jeg alle tiders musiklærer, Georg Berggreen. Efter at min egen
far døde, betragtede jeg Georg som
min far. Jeg blev optaget fuldstændigt i
Bergreens hjem.
Da jeg var færdig på seminariet, blev
jeg lærer i Nakskov, og derefter kom
jeg i 1967 til Hvidebækskolen, hvor jeg
var ansat indtil 1993, afbrudt af fire år
på Tømmerup Friskole.
Jeg mødte Ebbe, da jeg i 1969/70 var
på årskursus i musik på Lærerhøjskolen. Ebbe er også lærer, og han var
dengang på Danmarks Højskole for
Legemsøvelser men boede på Lærerhøjskolen. Til årsfesten på Lærerhøjskolen sagde det ”pling”!
Da min sanglærer Ruth Witte fandt ud
af, at jeg var nyforelsket, sagde hun til
mig: Nu må du beslutte dig, vil du have
en karriere som sanger, eller vil du have familie? Jeg valgte Ebbe. Vi blev gift
i august 1970 og har to drenge, Anders og Jens Jakob, som har beriget os
med seks børnebørn.

Vil du fortælle lidt om dit liv?
Jeg blev født i 1940 på Herning Friskole, hvor min far var skoleleder. Jeg har
en storesøster, en lillebror og to lillesøstre. Da jeg var fire år, flyttede vi til
Bornholm, hvor mine forældre blev forstanderpar på Bornholms Højskole.
Højskolen var ét rod, da vi kom, men
mine forældre fik det bygget op. Det
blev deres livsopgave, og min far sled
sig op. Han var forstander i 21 år. De
sidste seks år fungerede han også som
præst samtidigt—bl.a. som valgmenighedspræst i Bornholms Valgmenighed.
Men det var for hårdt for ham at passe
to fuldtidsstillinger og kroppen sagde
fra. Mine forældre flyttede da til Velling
i Vestjylland, hvor min far blev sognepræst. Men der gik kun et år, så døde
han, som 56-årig.
Jeg betragter stadig højskolen som mit
barndomshjem. Vi børn havde det godt
der, men vi var overladt meget til os
selv, for mor og far havde ikke tid. Vi
var dog aldrig alene, for der var altid
nogen på skolen, der tog sig af os. Især
vores stuepige, som hed Maren. Hun
betød meget for os børn. Hvis min lillesøster vågnede om natten, var det Maren, hun krøb op til, ikke min mor.
Selvom vi ikke så meget til vores forældre, tog de sig dog altid tid til at synge
godnatsang for os. De sang altid den
bornholmske sang ”Vesserliroa”. Og
den dag i dag kan jeg ikke putte nogen
af mine børnebørn uden, at de vil høre
netop den sang!

Hvilken rolle har sang spillet i dit liv?
Jeg er glad for, at jeg har lært at synge,
for det har bragt mig megen glæde.
Der har altid været musik i mit liv. Far
spillede violin, og mor spillede klaver.
De kunne næsten spille alt, og de spillede tit til folkedans. Jeg har aldrig været så meget til pop. Det har været
klassisk musik, der har optaget mig.
Mine søskende og jeg er alle blevet
præget af musikken—den spiller en

Da jeg var 14 år, kom jeg på ungdomsskole i Højer i Sønderjylland, og derefter kom jeg i huset hos en trikotagefabrikant i Herning. Jeg følte mig langt
hjemmefra, men heldigvis havde jeg
min storesøster Lis med—vi boede hos
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og ville have mig til at synge
”Moderen” i Elverskud, som han skulle
dirigere. Tenoren og sopranen var operasangere fra Århus. Og så var der lille
mig! Det var en stor, stor oplevelse.
Men der har også været mange andre
højdepunkter. Bl.a. har jeg været utroligt glad for mit samarbejde med Margrethe Brodthagen og Karen Margrethe Gammelby, da vi sammen udgjorde
trioen MAKADO. Vi kom vidt omkring
og har givet mange koncerter sammen.

afgørende rolle i vores liv.
Sangen er det, der har ført mig gennem livet. Når jeg har haft det svært,
så havde jeg det at holde fast i. Så musikken har fyldt hele mit liv. Den har
båret mig igennem.
Hvornår fandt du ud af, at du kunne
synge?
Da jeg var otte. Vi sang utroligt meget i
mit barndomshjem. Mor og jeg optrådte med duetter, hver gang sommerkurserne sluttede på højskolen. Min mor
spillede klaver og sang førstestemme,
og så sang jeg andenstemme. Vi sang
Mendelsohns duetter, Carl Nielsen og
meget andet. Min lillesøster Agnes er
et geni på klaver, og fra hun var ca. 10
år, var det hende, der spillede klaver,
og så sang mor andenstemme, og jeg
sang førstestemme. Så jeg har haft det
med hele vejen op og har helt fra
barnsben været vant til at optræde for
folk.

Hvad er det bedste ved at være kirkesanger i Ubberup Valgmenighed?
Det er rigtigt godt at være kirkesanger,
når folk synger med. Og det gør de i
Ubberup. Det er en fornøjelse! Det er
noget af det bedste. Og så er folk jo
venlige og omsorgsfulde. De tager sig
af hinanden. Jeg har altid været glad
for menigheden og dens medarbejdere.

Bliver du nervøs, når du skal synge?
Jeg bliver altid nervøs, når jeg skal synge koncert. Men min far sagde altid, at
en foredragsholder SKAL være nervøs,
inden han går ind, ellers yder han ikke
sit bedste. Og det tænker jeg så tit på,
når jeg er nervøs—at jeg godt må være
det. Bare det ikke kan høres på stemmen. Men til daglig i kirken er jeg ikke
nervøs.
Hvad har været højdepunktet i din karriere som sanger?
Det absolutte højdepunkt var, da jeg
sang ”Moderen” i Gades ”Elverskud”.
Georg Berggreen boede dengang i Kolding og kendte Holger Lissner. Da Bergreen døde, var det Lissner, der begravede ham, og jeg skulle synge solo. Og
efter det ringede Holger Lissner mig op

I 30 ud af de 40 år var Dorete Lauridsen
kirkesanger sammen med Franck Jørgensen. Her ses de to sammen i 2000.
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Onsdag d. 16. sept kl. 19: Thomas Vigild: Spil, der bygger bro
Mennesket har til alle tider brugt leg og spil som en samlende social
aktivitet. Men hvor står vi i dag—og hvad er forholdet mellem brætspil versus computerspil?
Thomas Vigild er spilanmelder på Berlingske Tidende og lærer på
Vallekilde Højskole. Denne aften deler han ud af sin viden og giver
desuden alle mulighed for at spille med og prøve forskellige nye spil.
Aftenen henvender sig til alle -børn, unge, voksne, ældre -og til forældre, som gerne vil forstå deres computerspillende børn bedre!

Søndag d. 4. okt kl. 10-16: Efterårsmøde i Stevns Valgmenighed
Programmet byder på gudstjeneste v. præst Aksel Bording, frokost, sang og fortælling om Carl Nielsen, kaffe og til sidst foredrag om Stevns Klint v. geolog Kirsten
Føns. Pris: 190 kr. pr. person. Tilmelding senest d. 10 sept. til Lonny Sørensen, tlf.
59 29 40 52 /61 74 20 33. Vi arrangerer samkørsel i private biler.

Torsdag d. 15. okt. kl. 19: Sangaften med nye salmer
Vi skal have trykt en ny og opdateret udgave af valgmenighedens gamle salmebog.
Vi må derfor i gang med at finde ud af, hvilke nye salmer, der skal med.
Karen Margrethe sidder klar ved klaveret—kom og syng med!

Tirsdag d. 27. okt. kl. 19: Folk og fæ på Færøerne
Præsteparret Anna Monrad og Jóannes Holm har efterhånden holdt deres foredrag om Færøerne i de fleste
foreninger og kirker i omegnen… nu må det være tid til
at holde det der, hvor de allerbedst kan lide at være—
nemlig hjemme i Ubberup Valgmenighed!
Ved hjælp af billeder, røverhistorier og breve fra Jóannes’ bedstemor fortæller præsteparret om hverdagslivet før og nu på de 18 grønne øer i Nordatlanten.

Onsdag d. 11. nov. kl. 19: Jens Birk Kristoffersen: Sagalandet Island
Det gik voldsomt til, da Vorherre opfandt Island, og
det gik voldsomt for sig, efter de første nybyggere
havde slået sig ned på øen. Med udgangspunkt i
sin fascination af den fantastiske natur og den ukuelige islandske befolkning fortæller Jens Birk Kristoffersen i ord og billeder om Sagalandet Island .

Tirsdag d. 1. dec: Julekoncert med Vestsjællands Kammerkor
Klokkeslæt og nærmere info følger i næste kirkeblad!
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Hænder, der...
Mødes
Trøster
Hjælper
Er fulde
Arbejder
Er flittige
Rækker ud
Holder fast
Foldes i bøn
Holder i hånd
Hviler i sig selv
Byder velkommen
Viser sammenhold
Fortæller en historie
Klapper i begejstring
Holdes over en anden
-Eller under en anden
Rører, kærtegner og aer
Bærer igennem, løfter opad
Favner lidt af en andens liv
Siger på gensyn, vinker, savner
Trodser frygt, angst, krig og terror
Viser, at de virkelig VIL et andet menneske
-Er heldigvis flere og stærkere, end hænder, der…
Afviser, truer, spreder frygt, angst og knyttes i vrede!
Rikke Breindahl Knudsen, 7. januar 2015, til minde om ofrene i Paris

Nye medlemmer:
Per Hansen
Pia Balslev Larsen
Lasse Gaard Hansen
Andrea Balslev Hansen
Emilie Balslev Hansen
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
26 aug 17:00
30 aug 10:00
06 sept 19:00
13 sept
20 sept
27 sept
04 okt
11 okt
18 okt
21 okt
25 okt
01 nov
08 nov
15 nov
22. nov
29 nov

Kirke for Krudtugler—familiegudstjeneste med spisning
Konfirmanderne står for gudstjenesten
Efter gudstjenesten er der reception i anledning af Dorete
Lauridsens 40 års jubilæum som kirkesanger!
Høstgudstjeneste med kaffe

10:00
10:00
10:00
Konfirmation
Ingen –pga. Efterårsmøde i Stevns Valgmenighed
10:00
Ingen
17:00
Kirke for Krudtugler—familiegudstjeneste med spisning
10:00
(bemærk: sommertid slutter!)
19:00
Allehelgen
10:00
10:00
Ingen
14:00
1. søn i advent. Kaffe i præstegården

Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 28. sept-7. okt. Janne Sulkjær fra
Vallekilde afløser og kan kontaktes på tlf. 5965 6580.
Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 5. –11.okt.
Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf.
40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.
Telefonnumre m.v.:
Formand:
Steen Gammelby, 4041 3347
Graver:
Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140
tirs-fre kl.11.30-12.30.
Organist:
Karen Margrethe Gammelby, 5950 0207
Kasserer:
Lonny Sørensen, 5929 4052 / 6174 2033
Præst:
Anna Monrad, 5950 7008.
E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk
Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk
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