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Julekonkurrence - gæt et sted!
Kan du regne ud, hvor på kirkens område dette billede er taget?

Senest fredag d. 9. dec. skal du give besked til præsten enten mundtligt, på tlf.
HOOHUSnPDLOXEEHUXSYDOJPHQLJKHG#PDLOGN0DQNDQGRJNXQGHO
tage i lodtrækningen, hvis man er til stede, når konkurrencen afgøres ved julemødet i samlingssalen søndag d. 11. december!
Julehilsner fra Bestyrelsen

Stole og borde til fri afhentning!
De borde og træstole, som tidligere
stod i samlingssalen, står i rejsestalden og samler støv. De kan afhentes
gratis! Henvendelse til graveren.

Nye medlemmer:

GRAVEREN SIGER TAK!

Anne-Grethe Kristensen
Kjeld Madsen
Sune Egholm
Johanne Maj Stavnskær Egholm
Erling Steen Poulsen
Thomas Bruun Nielsen
Mie Damgaard Petersen
Katrine Nylev Hansen
Otto Rosen Sandner
Jonathan Thim Fisker

Mange tak til alle jer, der kom
med flotte hostaplanter til kirkegården. De er plantet ud og kommer til at pynte fint derude. TAK!
Nu hvor frosten er kommet, har vi
lukket for vandet i vandhanerne
på kirkegården. Så hvis I skal bruge vand, bedes I medbringe det
hjemmefra.
Birgitte Simonsen

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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Skal du konfirmeres i 2017?

Konfirmation 2016. Foto: Lisbeth Andreasen.

- Så læs med her!
Konfirmationsforberedelsen begynder i april. Selve konfirmationen bliver søndag
d. 24. september 2017 kl. 10.
Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i
præstegården tirsdag d. 31. 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!
Anna Monrad
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Julekalender for voksne!
Her i december kan juleræset godt
komme til at skygge lidt for det, julen
egentlig handler om: Det lille barn i
krybben julenat, som bragte budskabet om fred, kærlighed og glæde til
alverden.
Hvis man synes, at man let kommer til
at løbe lidt for stærkt i december og
gerne vil give sig selv (eller en man
holder af) lejlighed til lidt fordybelse og
eftertanke, så kan det varmt anbefales
at stifte bekendtskab med en af disse
to små bøger, som begger kalder sig
µMXOHNDOHQGHUIRUYRNVQHµ
Begge bøger udkommer på Forlaget
Eksistensen, og de koster 100 kr. stykket.

os. Jeg tror faktisk man kan sige den
kommer snarest, når vi holder pause
og hører efter eller bare er der. Så kan
GHWY UHGHWGDOHUQHGµ (s. 19)
I 2015 kom endnu
en julekalender. Den
KHGGHU µ*O GHQV
IHVWµRJHUVNUHYHWDI
Jørgen Carlsen, forstander på Testrup
Højskole og medlem
af Det Etiske Råd.
Idéen er den samme
med 24 små kapitler, men stilen er en
anden. Carlsen leverer ikke poesi som
Rosendal, men til gengæld bliver man
revet med af hans muntre og mundrette sprog. Når Carlsen funderer over
julen, er han ikke bleg for ind i mellem
at tage livtag med filosofiens og teologiens tanker og begreber. Men han
hiver de store ord ned på et plan, hvor
det bliver til at forstå og tænke videre
over. Det er dygtigt gjort.

Jens Rosendal, som er forfatter til
mange af vores elskede salmer og
sange fra Højskolesangbogen, kom
med sin lille udgivelse i 2013. Den
E UHUQDYQHWµ'HFHPEHU-UHIOHNVLRQHUµ
og indeholder 24
små godbidder, en til
hver dag. I de 24
små kapitler reflekterer Rosendal over
julens væsen. Han
digter og fabulerer
om engle, fuglene
ved vadehavet og
mange andre skønne
underfundigheder.
Her kommer et lille citat fra Jens Rosendals julekalender:
µ9LYLOQnGHWKHOHPHQGHWHUDIJ¡UHQ
de at huske at julen ikke afhænger af
os. Selvom vi måske nok slider for at
nå det hele, og det er fint nok, så er
det ikke os der finder det frem eller
finder på det. Hvis der sker det gode vi
venter på, så er det julen, der finder

Begge julekalendere kan varmt anbefales! Med disse to små bøger får man
mulighed for at gøre adventstiden til
det, den oprindeligt er tænkt til at være, nemlig en tid, hvor man stopper
op, tænker over tilværelsen, venter og
glæder sig til det, der skal komme.
Med ønsket om en velsignet jul!
Anna Monrad
-HQV5RVHQGDOµ-XOHNDOHQGHUIRUYRNVQH
December-UHIOHNVLRQHUµ)RUODJHW(NVL
stensen, 98 kr.
-¡UJHQ&DUOVHQµ*O GHQVIHVW(QMXOHND
OHQGHUIRUYRNVQHµ(NVLVWHQVHQNU
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Søn d. 11. dec kl. 19: Julemøde
Traditionen tro holder vi julemøde i samlingssalen med æbleskiver, kaffe og hyggeligt samvær. Først skal vi dog en tur i kirken, men hvad der skal foregå dér, er indtil
videre en hemmelighed...!

Man d. 16. jan kl. 19: Foredrag om unge
Alt for mange unge piger ved ikke, hvordan de skal navigere i nutidens komplekse samfund. De farer vild på
vej mod voksenlivet og for en del af dem resulterer det
i selvskadende adfærd og overdoser af smertestillende
piller. Vi får besøg af psykolog Anna Bjerre, som i mange år har arbejdet netop med dette område. Hun har
stiftet organisationen GirlTalk, der tilbyder rådgivning
til piger mellem 12-24 år. I et enkelt sprog, krydret
med historier fra det virkelige liv, vil Anna Bjerre føre
os ind i et univers helt tæt på de unge pigers hjerter.

Tors d. 2. feb kl. 17: Kyndelmisse og suppe
µ'HWHUKYLGWKHUXGHN\QGHOPLVVHVOnUVLQNQXGH«µ- vi fortsætter
vores hyggelige tradition med at mødes til kyndelmisse. Efter
gudstjenesten er der suppe i samlingssalen og til sidst synger vi
nogle vintersange. Pris 15 kr.

Tirs d. 14. feb kl. 14-16: Sangeftermiddag
Vi skal have motioneret stemmerne med nye og gamle salmer og sange. Kom og syng med!

Tirs d. 21. feb kl. 19: Jens Baumann fortæller om Lauge Koch
Lauge Koch (1892-1964), der var søn af Carl Koch (præst i Ubberup
1894- EOHYEHU¡PWSRODUIRUVNHURJJU¡QODQGVIDUHU0HGVLQH
farefulde ekspeditioner skrev han verdenshistorie og kortlagde store
dele af Grønland. Jens Baumann fortæller den spændende historie.

Søn d. 26. feb kl. 14: Fastelavn for Krudtugler!
Så er der fastelavnsfest! Tag jeres børn, børnebørn eller oldebørn med til en dejlig dag for hele familien. Vi
begynder i kirken med en festlig gudstjeneste. Derefter
er der tøndeslagning i rejsestalden og til sidst fastelavnsboller i samlingssalen. Der er ingen tilmelding³og
det er gratis!
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Historien om Lauge Koch
I slutningen af august havde valgmenigheden besøg af to forskere fra GEUS (De
nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Peter R. Dawes og
Peter Frykman. De to herrer er meget optaget af historien om polarforsker Lauge
Koch og har deltaget i ekspeditioner i Grønland i Kochs fodspor.
Peter Dawes fik på et tidspunkt adgang til en del materiale om
Lauge Koch, som indtil da havde været i familiens varetægt. Med
EDJJUXQG L GHWWH PDWHULDOH XGJDY KDQ L  ERJHQ µ7KH .RFK
)DPLO\ 3DSHUVµ %RJHQ HU HQ YLGHQVNDEHOLJ IUHPVWLOOLQJ Sn HQ
gelsk) om Kochs ekspeditioner og resultater, men den giver også
indblik i hans liv og forhåbninger. Endelig afslører bogen nye indsigter i nogle dramatiske hændelser under en ekspedition. Dawes
er ved at lægge sidste hånd på bind 2, som blandt andet kommer
til at handle om Lauges barndom og ungdom, hvor han voksede
op som søn af præsteparret Carl og Elisabeth Koch. I den forbindelse ønskede Dawes at komme til Ubberup, og de to forskere fik kontakt til Jens Birk Kristoffersen
og Lokalhistorisk Arkiv i Ubby. Jens formidlede
kontakten til mig, og vi fik en aftale i stand. Jens
og jeg viste de to forskere rundt, og de var tydeligt
bevægede over endelig at få mulighed for at træGHL/DXJHVµEDUQH-IRGVSRUµ9LXGYHNVOHGHRSO\V
ninger og billedmateriale om Koch-familien og fik
på den måde knyttet nogle løse ender sammen,
så billedet af Lauge stod tydeligere for alle parter.
En spændende dag, som I her kan se lidt billeder
fra.
Peter Dawes bad mig forhøre mig i menigheden, om der er nogle, der ligger inde
med breve, billeder eller historier om Lauge Koch? I så tilfælde må I gerne kontakte
mig. Tak!
Anna Monrad

Jens og Peter Dawes udveksler historier og
billeder på præstegårdens nye terrasse.

Lauge Koch foran præstegården.
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Mød et medlem
Verner Christensen
lev valgmenighedskirke, fordi Gunver er fra
Vinde Helsinge og hørte til i Gørlev Valgmenighed. Så det var også Uffe, der viede os.
Da vi var blevet gift, flyttede vi ind på gården Tømmerupholm, og så gik det ellers
derudaf. Efter et par år fik vi først vores
datter Birgitte - hun blev døbt af Uffe Hansen - og derefter fik vi Karen, som blev
døbt af Erik Nissen.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det må have været den 29. juli 1928, da
jeg blev døbt af Uffe Hansen.
Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Tja, det er ikke så let at svare på. Jeg gik i
Tømmerup Friskole, hvor jeg havde Hr. og
Fru Sneftrup. De var begge var gode fortællere. Hr. Sneftrup fortalte os både bibelhistorie og verdenshistorie og en hel del af
det, han fortalte os, husker jeg endnu. Han
gjorde stort indtryk. Og så skulle jeg så gå
til præst hos Uffe. Men i min verden var
der ikke meget, der kunne hamle op med
Sneftrup, og det kunne Uffe altså heller
ikke, som jeg opfattede det. Men det var
nu ikke dårligt at gå til præst hos Uffe, slet
ikke.

Kan du beskrive dit livssyn?
Ja, jeg vil gerne være positiv i forholdet til
andre mennesker.
Jeg har altid været glad for at have med
unge mennesker at gøre. Jeg har kigget i
mine gamle regnskaber og talt sammen, at
jeg gennem årene har haft over 60 forskellige unge mennesker ansat til at hjælpe
mig på gården. Nogle af dem var gutter på
bare 12-14 år, som slog græs for mig eller
kørte traktor. Det har været til fælles og
gensidig gavn og glæde. Vores fodermester, Harry, passede vores 45 køer i 15 år.
Har du nogen særlige interesser?
Jeg begyndte at spille fodbold, da jeg var
nU3n HW WLGVSXQNWKROGWMHJ HQSDXVH
men nu spiller jeg lidt fodbold igen. To gange om ugen træner jeg i Kalundborg på et
hold, hvor vi alle har Parkinson. Jeg har
også været engageret i gymnastik og siddet i bestyrelsen for Tømmerup Gymnastikforening. De senere år er jeg begyndt at
interessere mig meget for slægtsforskning
i Tømmerup Lokalhistorisk Forening. Der
har jeg også været med i bestyrelsen. Jeg
har i det hele taget siddet i en del bestyrelser. Jeg har også tidligere holdt af at give
en hånd, når der var noget praktisk, der
skulle gøres i valgmenigheden, men fysikken er ikke så god længere, så det kan jeg
desværre ikke mere.

Hvad bruger du kirken til?
Vi kommer ret jævnligt til gudstjeneste og
følger også med i alle de gode arrangementer, der er i samlingssalen. Det er vi
glade for.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Det var min mors familie, der hørte til valgmenigheden. Min far kom fra Thy. Jeg voksede op på gården Tømmerupholm i Tømmerup Holme. Vi var fire søskende.
Jeg mødte Gunver i forbindelse med et
landsstævne i gymnastik i 1961, hvor jeg
var formand for amtsforeningen, som skulle sende holdet af sted og Gunver var leder
af det hold piger, der skulle af sted. På det
tidspunkt boede Gunver i København for at
læse til skolekøkkenlærer, og så var det
mig, der hentede Gunver ved toget og kørte hende retur. Så der lærte vi hinanden at
kende. Vi blev gift d. 18. april 1962 i Gør-

Har du en yndlingssalme/sang?
-D µ'X VRP KDU W QGW PLOOLRQHU DI VWMHU
QHUµ
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
04 dec
11 dec
18 dec
24 dec
24 dec
25 dec
01 jan
08 jan
15 jan
22 jan
29 jan
02 feb
05 feb
12 feb
19 feb
26 feb
05 mar

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

*XGVWMHQHVWHRJGHUHIWHUMXOHP¡GHL6DPOLQJVVDOHQ
-XOIRUE¡UQRJEDUQOLJHVM OH
-XOHDIWHQµVRPYLSOHMHUµ%¡UQHURJVnPHJHWYHONRPQH
Juledag
1\WnUVJXGVWMHQHVWHPHGEREOHURJNUDQVHNDJH
-DQQH6XONM U
Kyndelmisse ²suppe i samlingssalen efter gudstjenesten

)DVWHODYQPHGW¡QGHVODJQLQJRJIDVWHODYQVEROOHU

Præst Anna Monrad holder ferie fra 9.-15 januar og 27. feb -12. marts. Fra
13.-PDUWVHUKXQSnHIWHUXGGDQQHOVH-DQQH6XONM UL9DOOHNLOGHDIO¡VHU
(Tlf 5965 6580).
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:

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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