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Opråb fra kassereren!
Der er stadig mange af valgmenighedens medlemmer, som ikke har givet
mig oplysninger om den skattepligtige indkomst!
Jeg beder om, at alle medlemmer snarest får orden på dette, så jeg nøjagtigt kan beregne medlemsbidraget for hver enkelt medlem.
Det gøres ved at logge ind på den digitale skattemappe på SKATs hjemmeside og give kassereren bemyndigelse til at se skatteattesten. (Det tager kun et øjeblik! Vejledning findes på hjemmesiden og i kirkeblad nr. 22)
Bemyndigelsen gives for 5 år ad gangen.
Alternativt kan I sende en kopi af årsopgørelsen til mig (det skal så gøres
hvert år). Send den til: Lonny Sørensen, Rugtvedvej 10, 4470 Svebølle.
De medlemmer, som endnu ikke har givet mig oplysninger, vil blive opkrævet samme beløb som sidste år plus 5 % oveni. Når jeg får oplysningerne,
kan evt. differencer justeres ved næste rate i juni.
Husk også meget gerne at minde jeres børn og børnebørn (over 18 år) om,
at de skal se at få sat det lille kryds i deres digitale skattemappe.
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
Forsiden af dette blad prydes af et udsnit
af altertæppet i kirken. Billedet er taget af
fotograf Ole Misfeldt fra Viborg, som i øjeblikket er udsendt af Skovgaard-museet i
Viborg for at fotografere alle værker af
Joakim Skovgaard. I begyndelsen af november var Ole Misfeldt i Ubberup. Museet
er selvfølgelig interesserede i vores Skovgaard-altertavle. Men den meget flinke
fotograf tog også lige nogle billeder af det
øvrige interiør og gav dem til os, så vi har
lidt til kirkebladet m.v. Vi var også en tur
ude at se Skovgaard-døtrenes grav på kirkegården, inden Ole drog videre til Vallekilde Valgmenighed.
Anna Monrad

Nye medlemmer:
Jonathan Kortegaard Christensen
Asger Lemming Pedersen
Karen Marie Holm Thomsen
Niels Thomsen
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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Skal du konfirmeres i 2016?

Konfirmation 2015. Foto: Lisbeth Andreasen.

- Så læs med her!
Konfirmationsforberedelsen begynder i april. Selve konfirmationen bliver søndag
d. 25. september 2016 kl. 10.
Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i
præstegården torsdag d. 28. januar kl. 19.
Her vil konfirmander og forældre få lejlighed til at hilse på hinanden og på præsten. Formand for bestyrelsen, Steen Gammelby, vil også være til stede. Jeg vil
fortælle lidt om alt det sjove, spændende, alvorlige og tankevækkende, vi skal
være sammen om i konfirmationsforberedelsen det næste halve års tid. Sammen skal vi også finde ud af, hvilken ugedag, konfirmanderne skal gå til præst.
Konfirmationsforberedelsen ligger efter skoletid (ca. 15.30-17.30), afhængig af
konfirmandernes skoleskemaer.
Alle interesserede er velkomne til introduktionsaftenen. Alle kan blive konfirmeret i Ubberup Valgmenighed, men familier, der ikke er medlemmer, vil blive opkrævet 1500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
Vi glæder os til at møde jer alle sammen!
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Anna Monrad

Vil du være med til at tage et kig ind i
”menighedens maskinrum”?
Hvordan er Ubberup Valgmenighed skruet
sammen? Hvilke traditioner og tanker bygger vi på? Hvilke tandhjul sidder i dybet af
menighedens maskinrum og får det hele til
at dreje rundt?
Vi har det jo godt! Alligevel tror jeg, at det
er vigtigt for valgmenighedens liv og velbefindende, at vi engang i mellem tager en
snak om, hvordan det går og hvordan vi ser os selv. Det styrker fællesskabet at
være bevidste om, hvad det er, vi er fælles om!
På årsmødet 2015 foreslog jeg, at vi skulle holde en ”debataften”, hvor vi kunne
tale om valgmenighedens menighedsliv og gudstjeneste. På vores årsmøder har
man selvfølgelig også mulighed for at diskutere sådanne ting, men der har vi en
fast dagsorden med mange punkter, vi skal igennem. En debataften kunne give
mere tid og lidt friere rammer til en god snak om det, der rører sig.
På årsmødet var der umiddelbart opbakning til mit forslag, så derfor indbyder
bestyrelsen nu til debataften onsdag d. 3. februar kl. 19.
Jeg vil med det samme understrege, at der ikke nødvendigvis er noget som helst,
der skal ændres! Det gælder til gengæld om, at vi får en snak om, hvad der er
det vigtigste for os som grundtvigsk valgmenighed anno 2016—og at vi derefter
tager et kig på vores menighedsliv og spørger os selv: Afspejler vores kirkeliv så
det, vi synes er det vigtigste for os?
Jeg håber, at I vil være med til at tage på en fælles tur ned i menighedens maskinrum.
Anna Monrad
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Tirsdag d. 1. dec. Kl. 19.30: Julekoncert med Vestsjællands Kammerkor
Under ledelse af dirigent Teresemarie
Lisiux vil koret synge julen ind i Ubberup!
Programmet byder på en blanding af
dansk og udenlandsk julemusik samt et
par fællessalmer. Fri entré.

Søndag d. 13. dec. Kl. 19: De ni læsninger og Julemøde
Vi begynder i kirken, hvor de ”De ni Læsninger” blandes godt
op med fællessalmer og solosang ved sopran Camilla Cedermann. Derefter fortsætter vi over i Samlingssalen til det traditionsrige Julemøde med æbleskiver, kaffe og hyggeligt
samvær.
Vi skal også have fundet vinderen af julekonkurrencen (se s.
6 i dette blad)!

Torsdag d. 14. jan kl. 14-16: Sangeftermiddag med nye salmer
Vi fortsætter arbejdet med at lære nogle af alle de gode nye salmer,
der er skrevet i de senere år. Men vi skal selvfølgelig også synge
nogle af de ”gode gamle”! Og så skal vi have kaffe og kage!

Søndag d. 31. jan kl.17. Kyndelmisse og suppe
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude…”
Ved Kyndelmisse er vi halvvejs i vinteren og trænger til
noget varmt at styrke os på - derfor serveres der suppe
i Samlingssalen efter gudstjenesten. Pris 10 kr.

Onsdag d. 3. feb. kl. 19: Debataften i ”Menighedens
maskinrum”
- Se omtale på modstående side!

Søndag d. 7. februar kl. 14: Fastelavn for Krudtugler!
Kalder alle prinsesser, pirater og pauseklovne! Vi begynder i
kirken med en festlig gudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i rejsestalden og til sidst fastelavnsboller i samlingssalen! Der er ingen tilmelding - og det er gratis!
Alle mellem 0 og 100 år er hjerteligt velkomne.
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Julekonkurrence - gæt et sted!
Hvor godt kender du valgmenigheden?
Kan du regne ud, hvor på kirkens område dette billede er taget?

Send svaret på mail til præsten (ubberupvalgmenighed@mail.dk) senest fredag
d.11. december. Vi trækker lod blandt de rigtige svar og præmien overrækkes
ved julemødet i samlingssalen søndag d. 13. december!
Julehilsner fra Bestyrelsen

En morgenstund
En morgenstund
med sne i byens gader
og somrens sidste roser svøbt i is
i birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis.

Gå langsomt nu
i disse korte dage
naturen hviler, kræfterne fornys
til solopgangen kommer fra det høje
og vinterbuske blomstrer i hans lys.

En hviletid
for alt hvad Herren skabte
for korn og pindsvin dybt i vinterhi
en eftertankens tid for os der haster
de nøgne sorte buske travlt forbi.

Lisbeth Smedegaard Andersen 2004.

Gå langsomt nu
med Kristus ved din side
så skaber han sit rige på din vej
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem som han har elsket dig.
Han er dig nær
hans Ånd er i dit hjerte
og vækker tro og håb og kærlighed
så du kan sprede lys i vintrens mørke:
han er velsignelsen du bringer med.
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Denne lille vintersalme er en af de
nye salmer, som blev indøvet ved
sangaftenen i oktober. Måske skal
den med i vores nye salmebog? Kom
og lær flere nye salmer til sangeftermiddagen d.14 januar kl.14.

Mød et medlem
-Valgmenighedens graver, Birgitte Simonsen
Nogle gange møder man et menneske,
man er villig til at flytte for. Og sådan blev
det også for mig. Jeg kommer fra Nykøbing
Falster, men mødte Lisa, som boede på
Røsnæs. Og så blev jeg forelsket i hende
OG i Røsnæs, og derfor flyttede jeg hertil i
2001. Vi byggede et hus sammen, hvor jeg
bor endnu. Lisa døde af kræft i 2010.
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg endte her på
egnen. Det eneste jeg er ked af, er, at jeg
ikke lige kan køre hjem og tage aftenkaffen med mine forældre. De bor på Falster
og er ved at være oppe i årene, og derfor
ser jeg dem desværre ikke så tit.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Jamen, det gjorde jeg i 2009, da jeg var til
jobsamtale her. Jeg har altid været meget
glad for havearbejde og gik derfor og tænkte, at graverjobbet måske ville være noget
for mig. Og så kom stillingen her i Ubberup.
På det tidspunkt var jeg fængselsbetjent i
Vestre Fængsel, men var meget opsat på
at prøve noget nyt i mit liv. Jeg var kørt
træt i at arbejde i fængslet, fordi jeg ikke
kunne se, at mit arbejde gjorde en forskel.
I mit arbejde som graver kan jeg virkelig
se, at jeg får udrettet noget, og det er en
tilfredsstillelse for mig.
Eftersom jeg ikke har en gartneruddannelse, har det været en stor hjælp for mig at
kunne spørge Karl Buch til råds. Han har
hjulpet mig meget, og det sætter jeg stor
pris på.

Kan du beskrive dit livssyn?
Min holdning til livet er, at jeg bestræber
mig på at møde andre mennesker med
venlighed og med smil. Det er noget, jeg
har med hjemmefra. Det har hjulpet mig i
min tid som fængselsbetjent, men også da
jeg som ung arbejdede i restaurationsbranchen. Kommer man med åbne arme og et
smil, så får man meget igen, uanset hvem
man taler med.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Ja, det er måske lidt svært at svare på, da
jeg jo hverken er døbt eller gift her. Men
her i Ubberup har jeg gjort den opdagelse,
at jeg godt kan lide at gå i kirke! Førhen gik
jeg ikke i kirke. Men som graver er det jo
en del af jobbet. Og så blev jeg rigtig glad
for det. Det er ikke kun gudstjenesterne,
for jeg holder faktisk meget af alle de kirkelige handlinger. Uanset om det er et bryllup eller en begravelse, så vil jeg gerne
give folk en smuk dag. Jeg gør mit bedste
for de mennesker, det handler om. For
dem er denne dag det vigtigste overhovedet. For mig er det et arbejde, men i mødet
med mennesker, der er dybt berørte, bliver
det til andet og mere end et arbejde. Jeg
bestræber mig på at være nærværende og
åben over for de mennesker.

Har du nogen særlige interesser?
Ja, min have! Jeg bruger utrolig meget tid
på min have. Så snart jeg kommer hjem
fra arbejde, går jeg i gang i haven! Da jeg
var yngre, spillede jeg meget fodbold og
løb en del. Og så, ja jeg ved ikke, om det er
en hobby eller en mani… men jeg tjekker
alle nyhedssiderne på nettet flere gange
om dagen. Og også vejrudsigten!
Har du en yndlingssalme/sang?
Ja, jeg har to. Jeg har altid godt kunnet lide
”Den blå anemone” af Kaj Munk. Da jeg
flyttede herop, blev jeg på en måde selv
anemonen, der bliver omplantet.
Og så ”Nåden er” af Johannes Møllehave.
Den har jeg lært at kende her i kirken. Den
giver noget trøst og glæde, når livet er lidt
svært. Det gør de for øvrigt begge to. De to
salmer rører mig på hver sin måde.

Hvad er din tilknytning til egnen?
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
29 nov
06 dec
13 dec
20 dec
24 dec
24 dec
25 dec
01 jan
03 jan
10 jan
17 jan
24 jan
31 jan
07 feb
14 feb
21 feb
28 feb

14:00
10:00
19:00
10:00
11:00
16:00
10:00
14:00
Ingen
10:00
10:00
Ingen
17:00
14:00
10:00
10:00
Ingen

1. søn i advent. Kaffe i præstegården
De ni læsninger og derefter julemøde i samlingssalen
Jul for børn og barnlige sjæle.
Juleaften - ”som vi plejer”. Børn er også meget velkomne!

Kyndelmisse—suppe i samlingssalen efter gudstjenesten
Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsboller

Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 22. jan-1. feb. Janne Sulkjær fra
Vallekilde Valgmenighed afløser og kan kontaktes på tlf. 5965 6580.
Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf.
40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.
Kontaktoplysninger:
Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg
Formand:
Graver:
Organist:
Kasserer:
Præst:
E-mail:
Hjemmeside:
Facebook:

Steen Gammelby, tlf. 4041 3347
Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf.
2285 3140 tirs-fre kl.11.30-12.30.
Karen Margrethe Gammelby,
tlf. 5950 0207
Lonny Sørensen, tlf. 5929 4052 /
mobil 6174 2033
Anna Monrad, tlf. 5950 7008.
ubberupvalgmenighed@mail.dk
www.ubberupvalgmenighed.dk
facebook.com/ubberupvalgmenighed
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