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Rapport fra ”menighedens maskinrum”
I begyndelsen af februar blev der holdt debataften ”i menighedens maskinrum”. Vi var
små 30 medlemmer, som troppede op og fik en god snak om, hvem vi er som grundtvigsk
valgmenighed anno 2016. Her følger et lille referat:
Præst og bestyrelse meddelte til start, at de ønskede at lægge op til en snak om, hvordan
vores gudstjeneste og menighedsliv er. Ikke så meget om, hvordan det kan blive, eller
hvad vi drømmer om - men simpelthen en snak om det, vi allerede har! Altså et kig ned i
”maskinrummet”, som det ser ud nu.
I små grupper talte vi om, hvad en god gudstjeneste er, og hvad den gør ved os. I grupperne fandt vi frem til nogle sammenfattende ord, som kan beskrive vores oplevelser i gudstjenesten (f.eks. glæde, nærvær, trøst, håb, tryghed, tradition, at blive bevæget). Til sidst
talte vi os frem til tre nøgleord, som vi synes, beskriver vores menighed og gudstjeneste
her i Ubberup. Vi fandt frem til, at de tre vigtigste ”tandhjul i menighedens maskinrum” er:
Fællesskab, glæde og åbenhed!
Vi talte dernæst om, at alle de positive begreber også godt kan risikere at få en negativ
betydning. F.eks. er fællesskab godt, men hvis fællesskabet lukker sig om sig selv, er det
skidt. Fællesskab og åbenhed skal altså ”holde hinanden i skak”. Vores fællesskab her i
Ubberup er stærkt og velfungerende, men det er vigtigt, at vi er åbne over for omverdenen
og de nye, der måtte komme i vores fællesskab. Vi drøftede kort, hvordan det konkret kan
gøres. Desuden skal vi også være åbne overfor hinanden og give plads til hinandens forskellige behov. I gudstjenestesammenhæng føler nogle f.eks. behov for at mærke fællesskabet med de andre kirkegængere, mens andre har mere lyst til at sidde ”for sig selv” og
fordybe sig.
Lige fra valgmenighedernes spæde dage har grundtvigianerne haft ry for at være livsglade
og lystige mennesker. Den arv synes vi, lever hos os endnu. Vi blev enige om, at glæden er
vigtig for os - og at glæden opstår, når der er nærvær og fællesskab i samværet og i gudstjenesten. Vi går glade hjem fra kirke og samlingssal!
Der blev ytret bekymring for, om vi kan tiltrække nok nye medlemmer til, at menigheden
kan bestå også i fremtiden. Andre mente dog, at det ikke bliver et problem. Der var udbredt enighed om, at vi ikke skal forsøge at lave os selv om for at tækkes eventuelle kommende medlemmer, men i stedet koncentrere os om at holde gudstjenester og møder,
som er meningsfulde for os og gør os glade, og så vil resten komme af sig selv. For folk,
der er glade for deres kirke og menighed,
kan ikke lade være med at dele ud af deres
Nye medlemmer:
begejstring. Og så tager de vel vennerne
med næste gang?!
Marie Klejs Seneca
Til slut blev der på baggrund af et par
Victor Bronée Larsen
spørgsmål talt om nogle af gudstjenestens
Maj Pernille Bronée Larsen
led.

Noah Skov Larsen
Jens Baumann
Lise Baumann

Alt i alt havde vi en spændende snak, som
der forhåbentligt kan blive lejlighed til at
bygge videre på en anden god gang!
Anna Monrad

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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Påskekonkurrence!
Kan du gætte, hvor på valgmenighedens grund dette billede er taget?
Hvis du kan, har du mulighed for at vinde en hemmelig præmie i Bestyrelsens påskekonkurrence!
Senest søndag d. 13. marts skal du give besked til
præsten enten mundtligt, på telefon 5950 7008
eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. Man
kan dog kun deltage i lodtrækningen, hvis man er
tilstede, når konkurrencen afgøres - og det gør den
palmesøndag, når vi fejrer kirkens fødselsdag med
kaffe, kransekage og quiz i præstegården!
Bestyrelsen

Billeder fra fastelavn d. 7. februar
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Årsmøde i Ryslinge
Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg–
– og Frimenigheder afholdes i år
lørdag d. 4. juni kl. 11 - søndag d. 5. juni kl. 13.
Det er valgmenigheden og frimenigheden i Ryslinge, der sammen er værter for
årsmødet i 2016, som afholdes på Ryslinge Højskole.
Overskriften for weekenden er ”Bevæge - bevæges - bevægelse”. Udover selve
årsmødet og festmiddag m.v. byder programmet på foredraget ”Det fortællingsløse samfund” ved forfatter og samfundsdebattør Michael Böss, aftensang ved
komponist og højskolelærer Janne Wind, oplæsning ved forfatter Søren Ulrik
Thomsen og gudstjeneste.
Det fulde program kan hentes i våbenhuset eller på vores hjemmeside:
www.ubberupvalgmenighed.dk.
Prisen for forplejning og årsmøde er
500 kr. De to menigheder hjælper gerne med at arrangere privat overnatning.
Hvis man i stedet ønsker at overnatte i
dobbeltværelse på Ryslinge Højskole,
bliver den samlede pris for overnatning
og årsmøde 750 pr. person. Fordelingen af værelser foregår efter først-tilmølle og derefter bliver det på vandrehjem i Svendborg eller Ringe.
Tilmeldingen foregår individuelt og sker
samtidigt med betaling til Ryslinge Høj–
og Efterskoles konto i Danske Bank,
reg.nr: 4692, kontonr.: 4692501500.
Når man betaler via netbank, er der et
felt, hvor man kan angive yderligere
oplysninger angående betalingen. Her
bedes man skrive navn (eller navne, hvis I f.eks. er et ægtepar, der tilmelder jer
sammen) og adresse, tlf.nr., og at man kommer fra Ubberup Valgmenighed. Hvis
du tilmelder dig alene, kan du vælge at skrive, hvem du evt. ønsker at dele værelse med. Og ellers sker indkvarteringen med enperson af samme køn.
Hvis I har spørgsmål til tilmeldingsproceduren, så kontakt Anna Monrad.
Det er bestyrelsens håb, at vi igen i år kan samle en god flok fra Ubberup Valgmenighed, som vil bruge et døgns tid på hyggeligt og givtigt samvær med andre valgmenighedsfolk fra hele landet!
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Torsdag d. 3. mar kl. 19: Grundtvig og skolen
Kurt V. Andersen er tidligere valgmenighedspræst i Bøvling.
Den første torsdag i marts gæster han Ubberup og vil under overskriften ”Frem for alt - bevar hjertet!” fortælle om
Grundtvig og dennes syn på oplysning og skole. Med afsæt
i sine personlige erfaringer fra friskole, højskole og valgmenighed vil han belyse det grundtvigske skolesyn i Chresten
Kolds praksis.
Efter foredraget lægges der op til en samtale om, hvad
Grundtvigs tanker betyder for os i dag.
Mødet er blevet til i samarbejde med områdets friskoler,
men er selvfølgelig åbent for alle interesserede!

Onsdag d. 13. april kl. 17-19: Kirke for Krudtugler
Så er der igen familiegudstjeneste med spisning! Vi begynder i
kirken med en kort gudstjeneste. Derefter er der fællesspisning
i Samlingssalen, og inden vi går hjem, slutter vi med en sang.
Alle er velkomne - unge som ældre og med og uden børn! Af
hensyn til madholdet bedes man melde sig til senest mandag d.
11. april til præsten på tlf. 5950 7008 eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk

Torsdag d. 14. april kl. 14-16: Sangeftermiddag
Kom og vær med til at synge foråret ind! Karen Margrethe sidder
klar ved klaveret, så vi kan få sunget de dejlige forårssange og –
salmer. Efter kaffen er der ”ønskekoncert”, hvor de fremmødte bestemmer, hvad vi skal synge. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag!

Onsdag d. 25. maj kl. 19: Ubberup-aften
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer
fem forskellige medlemmer, der hver får 15
min til at fortælle om netop deres passion!
Denne gang skal vi høre Jørgen Arnam-Olsen
fortælle om at være aktiv i lokalpolitik, Ivan
Christensen vil fortælle om at gå ”Caminoen”,
Jens Valdemar Madsen om at kigge på fugle,
Ruth Petersen om at være teltholder på Bakken, og Jessie Stavnskær vil fortælle om at
forfølge sine drømme på Talentskolen.
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Vil du med til Oslo d. 2.--5. september?
Det plejer at være drønhyggeligt, når
valgmenighedens medlemmer tager på
tur sammen, men det er længe siden, vi
sidst har været af sted… Det må der
gøres noget ved!
Hvorfor lige Oslo? Jo, der er meget
spændende at se i Oslo, og så har vi en
god kontakt deroppe, nemlig Lene Myrup fra Andaks, som er bosiddende i Oslo
med sin norske mand, Gotfred Gundersen. Lene Myrup har dybe rødder i Ubberup
Valgmenighed, og hun og Gotfred har længe ønsket sig at få besøg af valgmenigheden. Deres lokale sognekirke, Nordstrand kirke, er netop blevet bygget helt om,
og resultatet er yderst imponerende og et besøg værd. Lene og Gotfred vil også
vise os Mortensrud kirke, som har vundet priser for sin enestående og banebrydende arkitektur. Derudover vil vi arrangere en tur i den flotte nye opera i Oslo. Og
Gustav Vigelands skulpturer i Frognerparken må vi da heller ikke gå glip af!
Vi sejler med Oslobåden fredag d. 2. sept. kl. 16.30 og
ankommer til Oslo kl. 9.30 lørdag. Natten mellem lørdag og søndag skal vi bo på vandrehjem. Søndag eftermiddag sejler vi hjem igen og er hjemme mandag d.
5. sept. kl. 9.30.
Turen kommer i alt til at koste ca. 2300 kr. pr. person
og dertil kommer drikkevarer og tre måltider i Oslo,
som ikke er indregnet.
For yderligere oplysninger kontakt præst Anna
Monrad på tlf. 5950 7008 eller skriv til:
ubberupvalgmenighed@mail.dk.
Det endelige program for turen kommer i næste
nummer af kirkebladet. Men hvis du tror, du vil
med, så sig det gerne til præsten allerede nu! Den
endelige og bindende tilmelding bliver i juni, men
bestyrelsen vil gerne lægge en føler ud nu, så vi
ved, omtrent hvor mange vi kan blive.

Mortensrud Kirke

Operaen i Oslo
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Mød et medlem
Curt Jespersen
også på højskole et år. I 1959 blev jeg bestyrer for skobutikken Fox, som blev åbnet
i Kalundborg. Fox-butikkerne var ejet af
FDB og de lokale brugser. Jeg havde lidt
erfaring med at sælge sko fra et job i Korsør og havde fået lyst til at gå videre ad
den vej. I 1971 overtog vi så butikken selv.
I 1991 overtog min datter butikken, men
jeg fortsatte med at arbejde der. Nu er jeg
holdt op, men jeg bliver stadig tilkaldt ind
imellem, når der er sygdom eller ferie.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det gjorde jeg i 1953. Det år blev jeg ansat
i Eskebjerg Brugs. Og der var så en pige,
som kom for at handle en gang imellem…
Samme sommer var der en udflugt med
idrætsforeningen, hvor vi begge var med,
og ja, så faldt jeg for Marie! Hendes forældre hørte til Ubberup Valgmenighed, og så
var det ganske naturligt, at jeg gik med
dem i kirke. Jeg har gået på efterskole og
højskole, så det føltes naturligt for mig at
komme i valgmenigheden, og det var oplagt, at det var der, vi skulle høre til. Vi er
blevet gift der, og vores børn er døbt og
konfirmeret i valgmenigheden. Vi er meget
glade for valgmenigheden. Hele atmosfæren passer os så godt.

Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg har nok mit livssyn med hjemmefra.
Min far sagde altid: ”Behandl andre, som
du selv ønsker at blive behandlet”. Og så
tilføjede han: ”Ved du hvad, det er ikke
sikkert, du kan leve op til det, men prøv!
Vis dine gode sider og glem de andre!” Det
er mit livssyn: At vi skal være gode ved
hinanden. Og så får man jo også noget
godt igen, og så har vi det godt sammen!
Jeg kan ikke lide konflikter. Og jeg bekymrer mig om alt det forfærdelige, der sker
ude i verden.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Det var, da vi fejrede vores guldbryllup i
2008. Alle vores gæster var med i kirken.
Det var en meget rørende oplevelse, at
Marie og jeg sådan kunne gå ind i kirken
igen 50 år efter. Og Dorete sang solo for
os. Det var en smuk dag.

Har du nogen særlige interesser?
Ja, jeg elsker naturen, og jeg er opvokset i
naturen, fordi min far var skytte, og vi boede lige op ad skoven. Jeg går på jagt, men
holder også bare af at gå i skoven og nyde
dyrene. Jeg er et udemenneske. Ja, det
lyder mærkeligt at sige sådan, for jeg har
jo gået meget inde, da jeg var skohandler.
Men jeg var ude, så snart jeg kunne det.
Jeg hjalp min svigerfar meget med al slags
arbejde på gården, og i ferierne tog jeg
altid et par dage hjem til min far og gik på
jagt.

Hvad bruger du kirken til?
Vi kommer i kirke så ofte, vi kan. Vi kan
godt lide, at prædikenerne er i øjenhøjde,
og at de gamle tekster bliver udlagt, så vi
føler, det siger os noget, og vi får noget
med derfra. Det er vi glade for.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er vokset op i Jylland, mellem Randers
og Hadsund. Jeg søgte til Sjælland, fordi
jeg ville ud at se verden! Og så var det altså i Eskebjerg, jeg fik arbejde. Men da Marie og jeg blev kærester, syntes jeg, det
blev for tæt, for Maries far var formand for
Brugsen i Eskebjerg. Så jeg søgte væk og
var i forskellige brugser på Sjælland og var

Har du en yndlingssalme/sang?
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det med
at gå og nynne ”Min Jesus, lad mit hjerte
få”. Den kan jeg godt lide. Jeg elsker i det
hele taget at synge! Jeg har sunget i folkekor i 15-20 år og haft meget glæde af det.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
06 mar
13 mar
20 mar
24 mar
25 mar
27 mar
03 apr
10 apr
13 apr
17 apr
24 apr
01 maj
05 maj
08 maj
15 maj
22 maj
29 maj

10:00
10:00
10:00
19:00
10:00
10:00
10:00
10:00
17:00
Ingen
10:00
Ingen
17:00
Ingen
10:00
Ingen
10:00

Palmesøndag, kirkens fødselsdag. Kaffe i præstegården
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag med kirkekaffe. NB: Vi går over til sommertid!
Kirke for Krudtugler. Læs mere på side 5.

Kr. Himmelfartsdag. Årsmøde
Pinsedag. Laksemadder og boblevand efter gudstjenesten

Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 22. feb til 1. mar og er på efteruddannelse d.
14.-18. marts. Janne Sulkjær fra Vallekilde Valgmenighed afløser (tlf. 5965 6580).
Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 25. april-1.maj.
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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