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Tilmelding til Oslo-turen 2.- 5. september

Mød et medlem
Heidi Skov Jørgensen

Som omtalt i sidste kirkeblad, så arrangerer valgmenigheden en weekendtur
til Oslo fra fredag d. 2. - mandag d. 5.
september.
Turen er planlagt i samarbejde med
ægteparret Lene Myrup og Gotfred
Gundersen, som bor i Oslo.

at der er tid og plads til hver enkelt elev, og
det føler jeg også, der er på Buerup.

Transport:
Vi tager toget fra Kalundborg st. fredag
d. 2. sept. kl. 13.46 og ankommer til
Østerport st. 15.22. Derfra tager vi Stoget et stop til Nordhavn, og så er vi tæt på Oslobådens terminal. Båden sejler
kl. 16.30. Ombord på båden er der begge veje bestilt aftensmad og morgenmad
til os i restauranten (buffet). Båden ankommer til Oslo kl. 9.30 lørdag. Natten
mellem lørdag og søndag skal vi bo på hotel i det centrale Oslo. Søndag eftermiddag sejler vi hjem igen og er i København mandag kl. 9.30.
På overfarten til Oslo kræver de, at alle medbringer gyldig billedlegitimation. - Så
husk pas!
Her kommer en omtrentlig plan for, hvad vi skal opleve i Oslo:
Lørdag: Vi sætter bagagen på hotellet og begiver os til Frognerparken, hvor vi
skal se Gustav Vigelands skulpturer. Om eftermiddagen skal vi besøge Mortensrud kirke og på omvisning eller til forestilling i Operaen (operabilletter kan ikke
bestilles, før vi nærmer os datoen lidt mere).
Søndag: Vi tager til gudstjeneste i Nordstrand kirke, som er Lene og Gotfreds lokale kirke. Efter gudstjenesten besøger vi Lene og Gotfred. Om eftermiddagen
kan vi måske også nå at se Domkirken, før vi atter sætter kurs mod Danmark.
Pris:
Turen koster 2100 kr. pr. person i dobbeltværelse / 2390 kr. pr. person i enkeltværelse. Prisen er eksklusiv togbillet til og fra København samt to måltider i Oslo.
Beløbet indbetales på valgmenighedens konto i Nordea: Reg: 2190. Kontonr.:
508 040 6330.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske til præst Anna Monrad på tlf. 5950 7008 eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. Ved tilmelding bedes man angive navne på alle rejsende, samt om man ønsker enkeltværelse.
Frist for tilmelding er 15. juni.
Når vi nærmer os, vil de tilmeldte modtage e-mail/brev med detaljer omkring turen.
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Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg synes, man altid skal forsøge at se det
gode i mennesker. Når jeg møder nye mennesker, tænker jeg på ikke at dømme dem
for hurtigt. Man ved jo ikke, hvad de har
været igennem. Jeg prøver i det hele taget
at være åben og positiv.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det må have været i 1983, da jeg blev
døbt. Det var Jørn Kristensen, der døbte
mig, og Margrethe Brodthagen, der konfirmerede mig.

Har du nogen særlige interesser?
Ja, jeg fotograferer! Jeg begyndte allerede
som barn at interessere mig for at tage
billeder. Når klassen var på lejrtur, havde
jeg tre ruller film med! For 10 år siden lærte jeg mig at behandle mine billeder i programmet Photoshop på computeren, Omkring det tidspunkt viste det sig, at der var
en del folk, der gerne ville have mig til at
tage billeder for dem. Så jeg lavede mit
eget lille firma, hvor jeg tager ud til folk og
laver portrætfotografier. Jeg får flere og
flere kunder, men det er stadig kun en
fritidsbeskæftigelse. Jeg vil ikke tage springet til at blive fotograf på fuld tid, for jeg
har slet ikke lyst til at undvære børnene på
skolen. Så det med foto er noget, jeg gør i
weekenderne og om aftenen. Men det er
en balance, for det må heller ikke være for
meget på bekostning af tiden med Jack og
børnene. Familien betyder meget for mig.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Da Jack og jeg blev gift i 2007. Det var en
flot dag. Og så da vores børn blev døbt.
Hvad bruger du kirken til?
Vi kan godt lide at komme i kirken, selvom
vi ikke så tit har tid til det. Der er sådan en
dejlig ro i kirken, og det virker afstressende. Vores børn kan også godt lide at komme der. I min familie er det en tradition, at
vi alle sammen går i kirke til jul - det er så
hyggeligt!
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg har boet det meste af mit liv her i Ubby. Mine forældre bor på Enggårdsvej, og
der er jeg vokset op. Jeg har gået på Ubby
Friskole som barn. Det er hyggeligt at bo i
en lille by, hvor børnene selv kan cykle
rundt til legekammerater osv.
Jeg har også mine to søstre lige i nærheden, det er rigtig dejligt. Min storesøster
Bolette bor på Bakkegården, og min lillesøster Cecilie bor i Klovby. Vi ses tit, og vores
børn er tæt knyttet til hinanden.
Jeg har været lærer på Vinde Helsinge Friskole i otte år, men jeg trængte til nye udfordringer, så tidligere på året skiftede jeg
til Buerup Skole. Det er en lille kommuneskole med 90 elever og ni lærere, så det er
meget hyggeligt og trygt. Fordi jeg er kommet til en lille skole, var springet fra friskolen egentlig ikke så stort. Jeg kan godt lide,

Har du en yndlingssalme/sang?
-D +DOIGDQ 5DVPXVVHQV µ0HG VWRUH XQ
GUHQGH ¡MQHµ 'HW HU µYRUHV VDQJµ L IDPLOL
en. Den synger vi altid, når vi er samlet til
familiefødselsdage. Vi holder en gang imellem en stor familiekomsammen, som vi
NDOGHU µ&HFLOLHV 0LQGHµ &HFLOLH YDU PLQ
oldemor, som blev 101 år. Vi samler alle
hendes efterkommere, og med grandkusiner og det hele bliver vi virkelig mange
mennesker! Der synger vi også altid den
sang.
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Det sker i Ubberup Valgmenighed

Forår i Ubberup!

Torsdag d. 16. juni kl. 19: Vandregudstjeneste
Vi gentager succesen fra sidste år og bringer gudstjenesten med os ud i den lyse sommeraften!
Vi mødes i kirken, hvor vi sætter gudstjenesten i gang. Derefter tager vi salmebogen under armen og begiver os ud på
en 2,2 km lang rute omkring Højskolen. Vi ender tilbage
ved kirken. Undervejs stopper vi og synger salmer, lytter til
en kort prædiken m.v.
Vi håber på lige så smukt vejr som sidste år. Tag gerne
venner og naboer med!

Lisbeth Andreasen viser konfirmanderne kirkegården og fortæller om valgmenighedens historie.

Søndag d. 19. juni kl. 11-14: Børnedag
Tag hele familien med til Krudtuglernes store Børnedag! Temaet for dagen bliver Noas Ark.
Vi begynder i kirken med en festlig gudstjeneste for
store og små. Derefter serveres der lækre hjemmelavede burgere i Samlingssalen. Når maverne er fyldt
op, bliver der sat gang i nogle aktiviteter og lege for
børnene (mens de voksne kan tage en kop kaffe), og
til slut runder vi dagen af med en koncert, hvor præsteparret Anna og Jóannes spiller børnemusik for fulde
gardiner!
Alle er hjerteligt velkomne, og det gælder uanset om
man har børn med eller ej.
Vil man spise med, bedes man dog tilmelde sig senest
torsdag d. 16. juni til præsten på tlf. 5950 7008 eller
e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk

Årets konfirmander: (fra venstre) August Døj,
André Trautvetter, Andreas Breindahl Knudsen, Johan Rabølle, Marie Bønlykke Olsen og
Cecilie Mosdal Andreasen.

Torsdag d. 7. juli kl. 18: Sommeraften-udflugt
Vi mødes ved Fugledegård (Bakkendrupvej 28,
4480 St. Fuglede) kl. 18. Her spiser vi de medbragte madpakker, og derefter vil Gunnar Jørgensen fortælle den fascinerende historie om det
stormandssæde, der i yngre jernalder og vikingetid lå her ved vestbredden af Tissø. Efter rundturen drikker vi kaffe.
Medbring selv madpakker og en kande kaffe bestyrelsen sørger for kage. Hvis man har brug
for nogen at køre med, så kontakt præsten forud.
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Præstegårdshaven i forårsdragt. De smukke hvide blomster stammer tilbage fra Carl
Kochs tid som præst (1894-1925). Det var sønnen Lauge Koch (som senere blev berømt
SRODUIRUVNHU RJ JU¡QODQGVIDUHU  GHU KMHPEUDJWH EORPVWHUO¡J DI DUWHQ µODQJVWLONHW VRP
PHUKYLGEORPPHµIUD6FKZHL]+DQVPRU(OLVDEHWK.RFKYDUPHJHWKDYHLQWHUHVVHUHWRJ
hun plantede løgene langs vandløbet i præstegårdshaven - og der står de endnu!
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Trænger du til et løft?
Prædiken fra Kr. Himmelfart 2015
let og lige til løfte - og så komme op på
armen og mærke glæden ved nærværet.
Jeg husker alle de gange, jeg har stået
som eksaminand foran en lukket dør, bag
hvilken der blev voteret, og minutterne
føltes uendelige. Når læreren så endelig
åbnede døren med et smil, og jeg var bestået - ja så var det lige før, jeg lettede fra
jorden.
Og jeg husker mange situationer, hvor en
trykket stemning er blevet til løftet stemning, når en eller anden har formået at
komme med den helt rigtige sjove bemærkning, som får smilene frem og konflikten til at synes ubetydelig.

Naturen er så smuk netop på denne tid,
hvor det hele springer ud. Nu er bøgen
også sprunget ud, og man kan næsten
blive helt ør i hovedet af at kigge på alt det
grønne, der er omkring os. Der er ikke noget som forår, der kan få mig til at føle mig
let og glad. På trods af det, der tynger os,
så har foråret en kraft i sig, som får humøret til at stige hos mange. Sådan har jeg
det i hvert fald. Som blomsterbladene, der
svæver i luften, sådan føler jeg mig også
let og svævende. Årstiden falder i hak
med, at det netop nu er Kr. Himmelfart jeg er helt klar til det luftige og svævende bare kom med det - jeg vil også løftes og
løfte og bære glæden ud i verden, ligesom
disciplene, der sendes af sted med evangeliet.

Der er mange af de løft, jeg kan komme i
WDQNHU RP VRP VN\OGHV µRS-K YHOVHµ DI
lov.
Ligesom vi kender tyngdeloven, kender vi
også andre lovmæssigheder: Der er den,
man kalder jungleloven - at den stærkeste
har ret. Og så er der den med "noget-fornoget". Konsekvens kan næsten også
blive til en lov nogle gange. Konsekvens
betyder, at noget følger efter noget andet.
Hvis du gør sådan og sådan - så sker der
det og det. Konsekvens betyder en tidsrækkefølge, som ikke kan brydes. Vi er
bundet af tiden, og den går kun i én retning: Først er man grøn, så er man grå og
så er man død (med mindre man bliver
snydt for den grå fase).
Det jeg gør, har en konsekvens. Hvis jeg
gør mig uvenner med alle, så kan jeg ikke
forvente, at de alligevel elsker mig.

Selve det øjeblik, hvor Jesus farer til himmels, beskrives sådan her i skriftet Apostlenes Gerninger (kap. 2): "Da Jesus havde
sagt dette, blev han løftet op, mens de så
på det, og en sky tog ham bort fra deres
øjne". Det er forunderlige ord, som giver
mig billeder inde i hovedet. Jeg ser det for
mig, og mærker vægtløsheden.
Det minder mig om andre herlige løft, jeg
har oplevet:
Jeg har engang fløjet i paraglider over en
stor sø i Nepal. Jeg kan stadig huske suget
i maven, da jeg hoppede ud fra klippen
højt oppe og hang i luften, båret af vingen
over mig.
Jeg tænker også på følelsen af lettelse,
som jo netop hedder sådan, fordi en
mærkbar tyngde letter. Som når et barn er
blevet væk i skoven eller i en fremmed by og bliver fundet igen i god behold - pyha!
Der findes også andre gode løft - jeg husker, hvordan det var som barn at blive
løftet op af en voksen, at føle, at man var

Eller kan jeg? Hvis reglen om "noget-fornoget" gælder, så burde jeg stå helt alene
tilbage, for jeg har ikke altid været lige
god ved andre. Men jeg har stadig mennesker omkring mig, som godt gider mig - og
det tror jeg, må skyldes ophævelsens
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kraft, den kraft der er også på færde her
på Kr. Himmelfartsdag. Gud har magt til
DW µRS-K YHµ +DQ NDQ RSK YH DOW GHW
der tynger mig og mit forhold til andre
mennesker. Han kan gøre det tunge let,
han kan gøre det døde levende. Tid går
kun én vej, men evighed kan noget andet.

nye lethed af på andre mennesker. Jeg vil
prøve at se, om jeg kan hjælpe til med, at
der går lidt evighed i tiden. Måske kunne
jeg f.eks. investere endnu mere interesse
og nærvær i andre mennesker - det kunne måske give et løft - særligt hvis de
mennesker ikke har fortjent det, for så
går reglen om "noget-for-noget" fløjten og
tiden bliver smittet med evighed.

Troen gør alt nyt og anderledes. Det er
nyt og anderledes, at jeg skal leve evigt.
Grøn, grå, død - sådan er tidens gang.
Men Kristus fortæller mig, at den bevægelse også kan gå den anden vej.
Det er nyt og anderledes, at fjendskab
kan blive til kærlighed - men det kan lade
sig gøre - sådan er virkeligheden så forunderlig.

I et godt og kristent fællesskab - der er
der plads til alle. Når vi gør det - gør plads
til hinanden, ja så kan vi opleve, at vi ligesom bliver løftet. Og det er det, vi skal: Vi
skal løftes, vi skal selv løfte og vi skal
bringe glæden ud i verden. Amen.

Anna Monrad
Da Jesus steg op foran disciplene og forsvandt i skyen, overgik han til en anden
måde at være tilstede på. Han er her stadig. Men efter han steg op, er han nu ikke
længere ét sted, men alle steder på én
gang. Hans liv og hans Ånd gennemsyrer
alt her i verden. Og det betyder for os, at
konsekvens ikke længere bare er konsekvens - for der kan gå evighed i det, så
det går anderledes, end konsekvensen
foreskriver.
Der gik evighed i det, da Jesus døde for
os og dermed indgik en ny pagt med os.
Den nye pagt gentager vi, hver gang vi
holder nadver, som er tegnet på den nye
pagt. Det er en ny aftale. Jeg har en god
gammel aftale med tyngdeloven om at
holde mig nede, men nu har jeg også en
ny pagt med noget, der er langt større.

Bestyrelsen har efter Årsmødet
konstitueret sig således:
Formand:

Steen Gammelby

Næstformand: Lonny Sørensen
Jeg tror, jeg vil ud og prøve den nye pagt
af. Jeg vil sige tak til Gud, og jeg vil synge
min tak - så tonerne stiger opad og svæver af sted. Jeg vil sige tak for alle de løft,
jeg kan huske - både de almindelige løft
og så de særlige, evige løft, som forvandler mig. Og så vil jeg ud og prøve denne
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Kasserer:

Lonny Sørensen

Kirkeværge:

Ellen Andersen
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og så de særlige, evige løft, som forvandler mig. Og så vil jeg ud og prøve denne
5

Kasserer:

Lonny Sørensen

Kirkeværge:

Ellen Andersen

Det sker i Ubberup Valgmenighed

Forår i Ubberup!

Torsdag d. 16. juni kl. 19: Vandregudstjeneste
Vi gentager succesen fra sidste år og bringer gudstjenesten med os ud i den lyse sommeraften!
Vi mødes i kirken, hvor vi sætter gudstjenesten i gang. Derefter tager vi salmebogen under armen og begiver os ud på
en 2,2 km lang rute omkring Højskolen. Vi ender tilbage
ved kirken. Undervejs stopper vi og synger salmer, lytter til
en kort prædiken m.v.
Vi håber på lige så smukt vejr som sidste år. Tag gerne
venner og naboer med!

Lisbeth Andreasen viser konfirmanderne kirkegården og fortæller om valgmenighedens historie.

Søndag d. 19. juni kl. 11-14: Børnedag
Tag hele familien med til Krudtuglernes store Børnedag! Temaet for dagen bliver Noas Ark.
Vi begynder i kirken med en festlig gudstjeneste for
store og små. Derefter serveres der lækre hjemmelavede burgere i Samlingssalen. Når maverne er fyldt
op, bliver der sat gang i nogle aktiviteter og lege for
børnene (mens de voksne kan tage en kop kaffe), og
til slut runder vi dagen af med en koncert, hvor præsteparret Anna og Jóannes spiller børnemusik for fulde
gardiner!
Alle er hjerteligt velkomne, og det gælder uanset om
man har børn med eller ej.
Vil man spise med, bedes man dog tilmelde sig senest
torsdag d. 16. juni til præsten på tlf. 5950 7008 eller
e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk

Årets konfirmander: (fra venstre) August Døj,
André Trautvetter, Andreas Breindahl Knudsen, Johan Rabølle, Marie Bønlykke Olsen og
Cecilie Mosdal Andreasen.

Torsdag d. 7. juli kl. 18: Sommeraften-udflugt
Vi mødes ved Fugledegård (Bakkendrupvej 28,
4480 St. Fuglede) kl. 18. Her spiser vi de medbragte madpakker, og derefter vil Gunnar Jørgensen fortælle den fascinerende historie om det
stormandssæde, der i yngre jernalder og vikingetid lå her ved vestbredden af Tissø. Efter rundturen drikker vi kaffe.
Medbring selv madpakker og en kande kaffe bestyrelsen sørger for kage. Hvis man har brug
for nogen at køre med, så kontakt præsten forud.
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Præstegårdshaven i forårsdragt. De smukke hvide blomster stammer tilbage fra Carl
Kochs tid som præst (1894-1925). Det var sønnen Lauge Koch (som senere blev berømt
SRODUIRUVNHU RJ JU¡QODQGVIDUHU  GHU KMHPEUDJWH EORPVWHUO¡J DI DUWHQ µODQJVWLONHW VRP
PHUKYLGEORPPHµIUD6FKZHL]+DQVPRU(OLVDEHWK.RFKYDUPHJHWKDYHLQWHUHVVHUHWRJ
hun plantede løgene langs vandløbet i præstegårdshaven - og der står de endnu!
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Tilmelding til Oslo-turen 2.- 5. september

Mød et medlem
Heidi Skov Jørgensen

Som omtalt i sidste kirkeblad, så arrangerer valgmenigheden en weekendtur
til Oslo fra fredag d. 2. - mandag d. 5.
september.
Turen er planlagt i samarbejde med
ægteparret Lene Myrup og Gotfred
Gundersen, som bor i Oslo.

at der er tid og plads til hver enkelt elev, og
det føler jeg også, der er på Buerup.

Transport:
Vi tager toget fra Kalundborg st. fredag
d. 2. sept. kl. 13.46 og ankommer til
Østerport st. 15.22. Derfra tager vi Stoget et stop til Nordhavn, og så er vi tæt på Oslobådens terminal. Båden sejler
kl. 16.30. Ombord på båden er der begge veje bestilt aftensmad og morgenmad
til os i restauranten (buffet). Båden ankommer til Oslo kl. 9.30 lørdag. Natten
mellem lørdag og søndag skal vi bo på hotel i det centrale Oslo. Søndag eftermiddag sejler vi hjem igen og er i København mandag kl. 9.30.
På overfarten til Oslo kræver de, at alle medbringer gyldig billedlegitimation. - Så
husk pas!
Her kommer en omtrentlig plan for, hvad vi skal opleve i Oslo:
Lørdag: Vi sætter bagagen på hotellet og begiver os til Frognerparken, hvor vi
skal se Gustav Vigelands skulpturer. Om eftermiddagen skal vi besøge Mortensrud kirke og på omvisning eller til forestilling i Operaen (operabilletter kan ikke
bestilles, før vi nærmer os datoen lidt mere).
Søndag: Vi tager til gudstjeneste i Nordstrand kirke, som er Lene og Gotfreds lokale kirke. Efter gudstjenesten besøger vi Lene og Gotfred. Om eftermiddagen
kan vi måske også nå at se Domkirken, før vi atter sætter kurs mod Danmark.
Pris:
Turen koster 2100 kr. pr. person i dobbeltværelse / 2390 kr. pr. person i enkeltværelse. Prisen er eksklusiv togbillet til og fra København samt to måltider i Oslo.
Beløbet indbetales på valgmenighedens konto i Nordea: Reg: 2190. Kontonr.:
508 040 6330.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske til præst Anna Monrad på tlf. 5950 7008 eller e-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk. Ved tilmelding bedes man angive navne på alle rejsende, samt om man ønsker enkeltværelse.
Frist for tilmelding er 15. juni.
Når vi nærmer os, vil de tilmeldte modtage e-mail/brev med detaljer omkring turen.
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Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg synes, man altid skal forsøge at se det
gode i mennesker. Når jeg møder nye mennesker, tænker jeg på ikke at dømme dem
for hurtigt. Man ved jo ikke, hvad de har
været igennem. Jeg prøver i det hele taget
at være åben og positiv.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det må have været i 1983, da jeg blev
døbt. Det var Jørn Kristensen, der døbte
mig, og Margrethe Brodthagen, der konfirmerede mig.

Har du nogen særlige interesser?
Ja, jeg fotograferer! Jeg begyndte allerede
som barn at interessere mig for at tage
billeder. Når klassen var på lejrtur, havde
jeg tre ruller film med! For 10 år siden lærte jeg mig at behandle mine billeder i programmet Photoshop på computeren, Omkring det tidspunkt viste det sig, at der var
en del folk, der gerne ville have mig til at
tage billeder for dem. Så jeg lavede mit
eget lille firma, hvor jeg tager ud til folk og
laver portrætfotografier. Jeg får flere og
flere kunder, men det er stadig kun en
fritidsbeskæftigelse. Jeg vil ikke tage springet til at blive fotograf på fuld tid, for jeg
har slet ikke lyst til at undvære børnene på
skolen. Så det med foto er noget, jeg gør i
weekenderne og om aftenen. Men det er
en balance, for det må heller ikke være for
meget på bekostning af tiden med Jack og
børnene. Familien betyder meget for mig.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Da Jack og jeg blev gift i 2007. Det var en
flot dag. Og så da vores børn blev døbt.
Hvad bruger du kirken til?
Vi kan godt lide at komme i kirken, selvom
vi ikke så tit har tid til det. Der er sådan en
dejlig ro i kirken, og det virker afstressende. Vores børn kan også godt lide at komme der. I min familie er det en tradition, at
vi alle sammen går i kirke til jul - det er så
hyggeligt!
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg har boet det meste af mit liv her i Ubby. Mine forældre bor på Enggårdsvej, og
der er jeg vokset op. Jeg har gået på Ubby
Friskole som barn. Det er hyggeligt at bo i
en lille by, hvor børnene selv kan cykle
rundt til legekammerater osv.
Jeg har også mine to søstre lige i nærheden, det er rigtig dejligt. Min storesøster
Bolette bor på Bakkegården, og min lillesøster Cecilie bor i Klovby. Vi ses tit, og vores
børn er tæt knyttet til hinanden.
Jeg har været lærer på Vinde Helsinge Friskole i otte år, men jeg trængte til nye udfordringer, så tidligere på året skiftede jeg
til Buerup Skole. Det er en lille kommuneskole med 90 elever og ni lærere, så det er
meget hyggeligt og trygt. Fordi jeg er kommet til en lille skole, var springet fra friskolen egentlig ikke så stort. Jeg kan godt lide,

Har du en yndlingssalme/sang?
-D +DOIGDQ 5DVPXVVHQV µ0HG VWRUH XQ
GUHQGH ¡MQHµ 'HW HU µYRUHV VDQJµ L IDPLOL
en. Den synger vi altid, når vi er samlet til
familiefødselsdage. Vi holder en gang imellem en stor familiekomsammen, som vi
NDOGHU µ&HFLOLHV 0LQGHµ &HFLOLH YDU PLQ
oldemor, som blev 101 år. Vi samler alle
hendes efterkommere, og med grandkusiner og det hele bliver vi virkelig mange
mennesker! Der synger vi også altid den
sang.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
05 juni
12 juni
16 juni
19 juni
26 juni
03 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
07 aug
14 aug
21 aug
28 aug
04 sep

Ingen
10:00
19:00
11:00
10:00
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
14:00
10:00
10:00
10:00
Ingen

SJDcUVP¡GHL5\VOLQJH

for Ubberup Valgmenighed

Vandregudstjeneste - O VRPWDOHLQGHLEODGHW
Familiegudstjenste - %¡UQHGDJ6HLQGHLEODGHW

Nr. 27
Juni, juli, august 2016

(Men Anna holder gudstjeneste kl. 10 i Vallekilde!)

-DQQH6XONM U
.RQILUPDQGHUQHVWnUIRUJXGVWMHQHVWHQ
pga. Oslo-tur.

Præst Anna Monrad holder ferie fra d. 18. juli ²7. august.
Janne Sulkjær fra Vallekilde Valgmenighed afløser (tlf. 5965 6580).
Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 25. juli³7. august
Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf.
.LUNHELONDQRJVnEHQ\WWHVWLOP¡GHURJIRUHGUDJ
Kontaktoplysninger:
Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg
Formand:
Graver:
Organist:
Kasserer:
Præst:
E-mail:
Hjemmeside:
Facebook:

Kirkebladet

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
/RQQ\6¡UHQVHQWOI
mobil 6174 2033
Anna Monrad, tlf. 5950 7008.
ubberupvalgmenighed@mail.dk
www.ubberupvalgmenighed.dk
facebook.com/ubberupvalgmenighed
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