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Billedet er fra Børnedagen i juni i år. Konfirmanderne hjælper
krudtuglerne med at komme ombord i Noas ark.

Studiekreds om Martin Luther
derslev) lille bog
”Frihed - Martin
Luther i kortform”. Bogen er
overskuelig og
kan læses af
alle. Den består
af fem korte
kapitler, som hver rummer lidt tekst om
Luther, lidt tekst af Luther og en refleksion
over, hvad Luthers tanker kan sige os i
dag. Vi mødes fem aftener hen over vinteren, og til hver gang skal man have læst et
kapitel, som vi så gennemgår og diskuterer.
ALLE KAN VÆRE MED, så hvis du har interesse i at vide lidt mere om Martin Luther,
så spring endelig til!
Der er ingen tilmelding. Hvis du vil være
med, skal du købe bogen (130 kr - den kan
fx bestilles hos Bog&Idé) og så bare møde
op i samlingssalen på følgende datoer:

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther
højlydt begyndte at protestere mod den
katolske kirke og startede reformationen,
som endte med at adskille protestanter og
katolikker i to kirkesamfund. D. 31. oktober
1517 bankede Luther et dokument op på
døren til Slotskirken i Wittenberg. Dette
dokument var Luthers berømte 95 teser,
som gjorde op med den katolske kirkes
afladshandel. Bogtrykkerkunsten var netop
blevet opfundet, og det muliggjorde en lynhurtig udbredelse af Luthers tanker. Snart
bølgede diskussionerne frem og tilbage, ja,
man må sige, at Luther virkelig forstod at
sætte den vesterlandske verden i brand!
Reformationsjubilæet i 2017 er stort lagt
an, og i kirkelige kredse over hele den protestantiske verden vil Luther blive fejret,
læst, omtalt, kritiseret og hædret. Og selvfølgelig skal vi da også høre lidt om Luther
her i Ubberup! Jóannes og jeg planlægger
at holde et foredrag om Luther, og jeg har
desuden skumle planer om, at vi skal holde
en gudstjeneste som på Luthers tid. Men
alt dette bliver først i 2017!
Nu og her vil jeg begynde med en studiekreds om Luther. Vi tager udgangspunkt i
Niels Henrik Arendts (tidligere biskop i Ha-

Ons d. 26. okt.: Indledning + kap. 1
Ons d. 16. nov: kap. 2
Ons d. 25. jan: kap. 3
Ons d. 22. feb: kap. 4
Ons d. 22. mar: kap 5
Anna Monrad

Kassereren mangler stadig skatteoplysninger!
OPRÅB! Der er desværre stadig mange af valgmenighedens medlemmer, som endnu ikke har fået sat det lille kryds i skattemappen, som giver kassereren lov til at
se sidste års skattepligtige indkomst. Jeg vil gerne opfordre til, at alle, der endnu
ikke har gjort det, får givet mig bemyndigelsen. Det tager kun et øjeblik! Vejledningen findes på hjemmesiden. Som et alternativ til den digitale metode KAN man
også tage kopi af sin årsopgørelse og sende den til mig, men dette skal så gøres
hvert år. Den digitale bemyndigelse holder i 5 år.
Til alle jer, der har jeres på det tørre: Vil I ikke skubbe lidt til jeres børn/svigerbørn/
forældre/bedsteforældre/venner og bekendte, så alle får sat det lille kryds? Evt.
må I hjælpe dem med det. Kontakt mig, hvis der er problemer eller spørgsmål.
Lonny Sørensen (tlf. 61742033)
2

Graveren søger hostaplanter!

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at plante hostaer på nogle af de
tomme gravsteder på kirkegården. Hvis nogle af jer medlemmer
ønsker at donere nogle hostaer (aflæggere eller hele planter), vil
jeg derfor være meget taknemmelig.
I må meget gerne komme med dem i plastikpotter, for så kan jeg
plante dem ud, når jeg har tid.
Tak!
Birgitte Simonsen

Bladene falder, hvirvles langt omkring,
som visnede i Himlens fjerne haver:
De falder, vægrende, med store sving.
Om natten falder jorden, tung og stum,
fra stjernerne til ensomhedens rum.
Vi falder alle. Denne hånd vil falde.
Se på de andre, se: Det er i alle.
- dog er der Een, og altings falden ender
uendeligt forsigtigt i Hans hænder.
Rainer Maria Rilke: ”Efterår”.
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Fangekoret giver koncert i Ubberup!
Søndag d. 30. oktober kl. 19 får vi besøg af Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel og
deres dirigent Louise Adrian.
I kan godt glæde jer, for de barske fyre med de rå stemmer kan virkelig gribe deres tilhørere! De synger sange, som er skrevet af kormedlemmerne selv, og de fortæller om livet bag
tremmer. Korets meget direkte og vedkommende sangtekster handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger - alt sammen begreber, som jo hører til i en kirkelig sammenhæng, og som vi alle kender. Men for mennesker, der afsoner straffen for en forbrydelse, får disse begreber en noget anden og ofte helt afgørende betydning, og det er disse
tanker, som Fangekoret giver os indblik i.
Koret har eksisteret i 20 år,
men de første 10 år af korets
virke var der ingen, der kendte
til de syngende forbrydere. De
var jo også gemt godt af vejen,
men i 2004 udgav de en cd, og
så fik offentligheden øjnene op
for Fangekoret. Der er skrevet
bøger og lavet film om Fangekoret, de har sunget koncerter
for fulde huse over hele landet,
og der er en lang venteliste på
at få dem ud at optræde. Kriminalforsorgen har sørget for særlige udgangsregler, der gør det muligt for fangerne at give
koncerter uden for fængslet.
Som bekendt er Vridsløselille Statsfængsel blevet lukket, men Fangekoret fortsætter! De
indsatte er flyttet til andre fængsler, men kan fortsat mødes med korleder Louise Adrian.
Hun fortsætter som mobil korleder, indtil de indsatte atter samles i det topsikrede moderne fængsel, der er ved at blive bygget på Falster.
Fangekoret har lige udgivet deres fjerde cd. Cd’en har fået navnet ”Egon Olsensvej”, og
kan ses som korets farvel til Vridsløse, hvor de har sunget siden 1995.
For mange af korets medlemmer har det haft en livsvigtig betydning for dem at komme
med i koret. Da konfirmanderne og jeg i juni var på udflugt til København, besøgte vi Apostelkirken og Café Exit på Vesterbro, hvor vi mødte den tidligere indsatte Tom, som fortalte
om sin tid i fængsel og om, hvordan det at blive lukket ud i samfundet igen næsten er det
sværeste, for der venter ensomheden og de brudte familiebånd. Da Tom sad i fængsel,
var det mødet med Louise Adrian og optagelsen i Fangekoret, som fik ham på ret kurs og
muliggjorde den resocialisering, som ingen havde troet, han ville kunne gennemføre. På
billedet ovenfor ses Tom i forgrunden. Fangekoret og Louise Adrian har været med til at
starte Café Exit, som netop hjælper de løsladte i livet efter fængselsstraffen.
Gå ikke glip af Fangekoret! Det bliver en aften, I aldrig glemmer! Entré kr. 50.
Anna Monrad
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Ons d. 21. sept kl. 19: Fortælleaften om Grønland
Under overskriften ”Tilstedeværelse - Grønland set fra havet og luften” vil Claus Eriksen vise billeder og fortælle om
sine mange oplevelser i Grønland både med Forsvaret og
fra private rejser.

Ons d. 5. okt kl. 19: Fængselspræst Inge Glahn
Inge Glahn er nu pensioneret, men virkede i mange år som fængselspræst i Jyderup Statsfængsel. Hun vil fortælle om sine erfaringer fra sit arbejdsliv.

Søn d. 9. okt kl. 10-16: Efterårsmøde i Osted Valgmenighed
Dette års efterårsmøde for de sjællandske valgmenigheder begynder med gudstjeneste i Osted kirke kl. 10 v. Laura Lundager Jensen. Derefter er der rundvisning på
Osted Fri– og Efterskole. Efter frokosten holder Lea Korsgaard foredraget:
”Danmarks nye, langsomme medie” om den digitale avis Zetland, som hun er
chefredaktør for. Så er der kaffe og kage og til sidst sangtime med Per Krøis
Kjærsgaard. Deltagelse koster 150 kr., som betales på dagen. Tilmelding til præsten senest d. 28. sept. på tlf. 5950 7008 / ubberupvalgmenighed@mail.dk.

Søn d. 30. okt kl. 19: Koncert med Fangekoret v. Louise Adrian
Læs omtale på modsatte side! Entré kr. 50.

Ons d. 9. nov kl. 19: Grundtvig og skolen
Sidst måtte vi desværre aflyse, men nu har vi fundet en ny
dato, hvor vi kan få besøg af Kurt V. Andersen, tidligere valgmenighedspræst i Bøvling. Kurt 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! Kaffe og kage koster 40 kr.

Fre d. 18. nov kl. 16-19.30: KirkeBio for de 8-10-årige
Hvad gør man, når man er blevet for stor til ”Kirke for Krudtugler”,
men der stadig er længe, til man skal konfirmeres? Så kommer man
selvfølgelig til KirkeBio! Arrangementet er for alle mellem 8 og 10 år
(ca. 2.-4.kl). Vi hygger med film og popcorn i Samlingssalen. Derefter
spiser vi mad, hører en bibelfortælling og slutter af med en leg eller
en kreativ aktivitet. Tilmelding til præsten senest d. 16. nov.
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Konfirmandholdet 2016

Konfirmanderne på besøg i Karl Buchs flotte have

Tur til København: Konfirmanderne
hilser på Grundtvig i Vartov. Inde i kirken fortalte Thorstein Balle os om
Grundtvigs liv og hans betydning.
På Vesterbro besøgte vi Apostelkirken, hvor præsten Andreas
fortalte os om kirkens arbejde, der særligt henvender sig til to
forskellige grupper: asylansøgere og tidligere indsatte. Vi mødte
den tidligere indsatte Tom, som fortalte om sit liv i og uden for
fængslet. Det gjorde stærkt indtryk på konfirmanderne. Vi besøgte også Café Exit, som hjælper tidligere indsatte med at vende tilbage til et almindeligt liv. Tom kommer til Ubberup sammen med resten af fangekoret d. 30. okt. Læs mere på side 4!

Nye medlemmer:
Peter Kofoed Hendriksen
Rosa Merete Nielsen
Erik Tage Nielsen
Astrid Toudal Jessen
Jens Toudal Jessen
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
På vejen kom vi også forbi en legeplads… Og
både præst og konfirmander slog sig løs!
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Mød et medlem
Karl Ove Gammelby
vi havde pige og karl derhjemme. Min far
var også formand for valgmenigheden et
par perioder, så der var jo noget at leve op
til for min søn Steen, da han kom ind i bestyrelsen! Steen ville ellers ikke være formand, men han klarer det da rigtig godt.
Min kone, Inge, kom fra Gåsetofte, og jeg
mødte hende d. 2. juni 1952, hvor vi var
nogle unge mennesker, der var i Jyderupskoven. Der skulle være bal samme aften,
og da jeg så Inge gå der foran mig, sagde
jeg til mine venner: Hende der skal jeg have fat i! Vi blev gift ude i Raklev kirke i
1957. Inge døde i 2009.
Mine brødre blev landmænd, men jeg ville
noget andet - jeg ville være smed! Osmund
Kristjansen havde et værksted her i Årby,
og der kom jeg i lære i 1947. I 1957 overtog jeg så værkstedet. I 1959 brændte
bygningerne desværre, og vi måtte starte
forfra. Jeg drev maskinforretningen indtil
1999, hvor Steen overtog.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Jamen, jeg kunne ikke gå dengang! Det var
2. juledag 1930, da jeg blev døbt. Det var
Uffe Hansen, der både døbte og senere
konfirmerede mig.
Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Jo, det var da en oplevelse at gå til konfirmationsforberedelse. Jeg gik sammen med
Bernt, Svend Aage, Eilif og Mogens Grue
Larsen. Vi blev undervist i kirken, fordi vi
var så mange. Vi drenge plejede at sætte
os nede bagi på de høje bænke, for der
kunne man sidde og dukke sig, så Uffe
ikke kunne se os! En dag sloges vi med
blommer mod dem nede fra Gørlev, inden
Uffe kom, og så røg der nogle blommer ind
i kirken. Da Uffe kom, så han blommeklatterne, men ingen af os ville tage skylden.
Så blev alle vi drenge flyttet op foran og sat
til at læse salmevers som straf!
Men ellers er det svært at sige, hvad der
har været den største oplevelse, for jeg er
jo altid kommet der jævnligt og har også
hjulpet til ind i mellem, når der var noget,
der skulle ordnes.
Da kirken blev istandsat i 70’erne var det
mit værksted, der lavede gelænderet op til
alteret og også de håndtag, der sidder udvendig på hver side af indgangsdøren.

Kan du beskrive dit livssyn?
Familien er det vigtigste for mig. Inge havde også fem søskende, så vi er en stor
familie, og vi har altid holdt meget sammen. Og min veninde Kirsten har også en
stor familie, så der er nok at se til.
Har du nogen særlige interesser?
Jeg tager jævnligt ned og smeder på Fløjgården i Gørlev, som er et arbejdende museum. I starten smedede vi hestesko, men
så opdagede børnene, at vi kunne smede
tal og bogstaver af 6 mm rundjern. Så nu
smeder vi børnenes navne og alder.
Jeg har lavet meget gymnastik og også
spillet fodbold, håndbold og svømmet. Her
de senere år er jeg begyndt at vinterbade
sammen med nogle bekendte.

Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er vokset op i Kærby. Vi var seks børn
derhjemme, fire drenge og to piger, som
alle gik i Årby Friskole. Min far kom fra Holstebro og min mor fra Kærby. Min far, Jeppe Gammelby, var landmand, men han var
mest beskæftiget med sit arbejde gennem
32 år som sognerådsformand i Rørby Kommune. Han kørte jo meget på kontoret, så
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Har du en yndlingssalme/sang?
Jeg synes, ”Op al den ting” er en køn salme. Og så ”En rose så jeg skyde”, hvor Uffe
Hansen satte det sidste vers ind. Det synes jeg, er alle tiders.

B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
04 sep
11 sep
18 sep
25 sep
02 okt
09 okt

Ingen
10:00
10:00
10:00
10:00
Ingen

12 okt
16 okt
23 okt
30 okt
06 nov
13 nov
20 nov
27 nov
04 dec

17:00
10:00
Ingen
10:00
19:00
10:00
Ingen
14:00
10:00

pga. Oslo-tur
Høstgudstjeneste med kaffe
Konfirmation
De sjællandske valgmenigheders Efterårsmøde i
Osted kl. 10-16. Læs mere inde i bladet
Kirke for Krudtugler. Tilmelding senest man d. 10.

Allehelgen
1.søndag i advent - kaffe i præstegården

Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 3. til d. 9. oktober.
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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