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Kirkesanger søges!
Vores dygtige og trofaste kirkesanger gennem 11 år, Jens
Birk Kristoffersen, ønsker at blive afløst på posten som
kirkesanger. Det er vi meget kede af, og der skal lyde en
dybfølt TAK til Jens for alle de mange dejlige toner, han
har beriget os med!
Bestyrelsen er nu på udkig efter en ny kirkesanger, der vil være med til at
løfte og støtte salmesangen til vores gudstjenester og kirkelige handlinger.
Arbejdet deles fortsat mellem to kirkesangere efter indbyrdes aftale, og
det vil derfor være ca. hver anden uge, man er ”på”. Aflønningen sker pr.
tjeneste.
Kender du en, der lyst og evner til at blive kirkesanger her i vores hyggelige valgmenighed, så giv os gerne et praj.
Henvendelse vedr. stillingen kan ske til præst Anna Monrad på tlf. 59 50
70 08 eller ubberupvalgmenighed@mail.dk
Bestyrelsen

Vil du have en juletræsfod?

Nye medlemmer:

Vores graver Birgitte har skiftet
kirkens to juletræsfødder ud, og de
gamle gives derfor væk. De er i fin
stand. Henvendelse til graveren.

Pernille Lund Tronborg
Lars Thim Eriksen
Huxi Bruun Nielsen
Jens Arne Kelleklinte
Jeppe Leonhardt Mejnertsen
Lisa Fog-Larsen
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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Mindeord over et afholdt og savnet
bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem Steen Burild afgik
ved døden mandag d. 9. januar efter
kun få dages sygdom. Han blev 77 år
gammel.
Vi i bestyrelsen er dybt berørte over
Steens pludselige død, og vores tanker
går naturligvis først og fremmest til
Steens enke, Anette, datteren Mette og
den øvrige familie.
Steen blev bisat fra valgmenighedskirken mandag d. 16. januar.
Steen var i mange år lærer på Hvidebækskolen og derudover aktiv inden for
Hjemmeværnet, Det Lokalhistoriske
Arkiv i Ubby, Foreningen Norden og altså også her i valgmenigheden, hvor han
har siddet i bestyrelsen siden 2012.
Vi vil savne Steen! Ud over at være et rart og varmt menneske var han
loyal, pligtopfyldende, god til at lytte - og altid i godt humør!
Æret være Steens minde.
Bestyrelsen
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Ny viden om altertavlens tilblivelse!
Det er ikke så ofte, der er ”breaking news” vedrørende en 104 år gammel altertavle.
Men det er der altså nu!
Historien begynder i september sidste år, hvor vi havde besøg af en busfuld ansatte
og frivillige fra Skovgaard-museet i Viborg, som var på rundtur på Sjælland for at se
Skovgaardfamiliens værker. Beate Fog-Larsen og jeg viste dem altertavlen og Skovgaard-døtrenes grav på kirkegården. Udover at det var en hyggelig eftermiddag,
skulle denne kontakt mellem valgmenigheden og Skovgaard-museet vise sig at blive
yderst frugtbar. Nogle måneder efter besøget fik jeg nemlig en e-mail fra en af de
frivillige, Leif V. J. Nielsen, som er i færd med at
gennemlæse museets store beholdning af Joakim
Skovgaards breve. Leif var faldet over et brev, der
kaster helt nyt lys over tilblivelsen af vores altertavle her i Ubberup, og han var så sød at sende os en
kopi.
Vi har ikke tidligere vidst, hvorvidt Joakim Skovgaard malede altertavlen specifikt til valgmenigheden eller om den var færdig, da ægteparret Jens og
Ane Sofie Jensen købte den og skænkede den til
kirken. Men takket være dette brev ved vi nu, at
Joakim Skovgaard stod og malede altertavlen på
det sted, hvor den hænger! På den måde sikrede
han sig, at billedets farver passer til lysforholdene i
kirken. Brevet er dateret i Ubberup 18. september
1913 og er sendt til Skovgaards søn Johan Thomas, som på det tidspunkt opholdt sig på Java i
Indonesien. Her kommer en afskrift af den del, der
handler om Ubberup:
”Kære søn J. T. [Johan Thomas]
Nu er jeg herude for at ordne hvorledes rammen skal være, og male lidt på billedet.
Rammen var for i går, da Bird [maler, som hjalp Skovgaard med Viborg Domkirke]
også kom herud, så nu har han godt indtryk af hvad det gælder om, og vil kunne
klare sagen efter min tegning, idet jeg nu også ved hvordan den skal være. De vanskelige mørke kanter bortfalder, og bladene bliver ikke helt guld, men guldårer og
kanter på mørk egetræsgrund. Men jeg må have enkelte guldblomster eller sligt ind
mod guldrammen, for at gøre forbindelsen fyldigere. Belysningsforholdene er præsten og jeg også klar over, nemlig hvidt gardin for vinduet i vest da det sendte
glanslys ind på billedet, vinduerne i koret dækkede, og de nye åbnede længere inde
i krogen, så man ikke har dem i øjnene. Under min malen der inde i dag, havde jeg
fornemmelsen af at smøre på så voldsomt som du, uden at ha’ større resultat end
jeg plejer, idet belysningen er så neddæmpet, så hvad jeg maler med en nogenlunde rengrøn farve som skygge langs koens ryg op mod bagmuren, virker som skygge.
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Jeg gad nok se det billede ude i solen, der ville det måske se ud som en ægte Johan Thomas. Det er meget sjovt at male billedet på den plads der er bestemt for
det. Her er det så lille, og belysningen tilsyneladende dunklere end i Viborg domkirke, (d.v.s. der på de lyse steder, for der var også mindst lige så dunkle, men
det hele er større der og derved tydeligere), så det næsten er vanskeligere at se
virkningen, eller beregne den. I morgen form, når det hele er lysere, hvordan mon
mit virkeri fra i dag så ser ud? 19/9 I den lille temmelig overgroede sø her nedenfor præstegården er der rørhøns, og i fjor var her guldpiroler i haven, men i år foretrak fæhovederne Refnæs, og blev skudt der. Moder, E. og G [døtrene Eline og
Georgia] kom herud samme dag som Bird. Pigebørnene er jo veninde med datteren her, men nu er moder forkølet.”
Ja, med dette brev faldt der endnu en brik på plads i vores lille menigheds stolte
historie. Tak til Leif V. J. Nielsen og Skovgaardmuseet!
Anna Monrad

Årsmøde i Morsø Frimenighed
Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenigheder afholdes i år
lørdag d. 20. maj kl. 14 - søndag d. 21. maj kl. 15.30
Det er Morsø Frimenighed, der er vært for årsmødet i 2017, og det afholdes på
Galtrup Musik– og idrætsefterskole.
Overskriften for weekenden er ”Nysgerrighed - poetisk dannelse - Luthers salmer”.
Udover de faste punkter (årsmødet, festmiddag og gudstjeneste) byder programmet på foredraget ”Jeg tror, der lever et barn dybt inde” om nysgerrighedens poetiske dannelseskraft v. kommende forstander for Testrup Højskole, Simon Axø. Vi
skal også høre Den Danske Salmeduo Christian Vuust og Hans Esbjerg præsentere deres fortolkning af Luthers salmer, og endelig sluttes der af med en guidet tur
rundt på det smukke Mors.
Det fulde program kan hentes i våbenhuset eller på vores hjemmeside:
www.ubberupvalgmenighed.dk.
Prisen for deltagelse uden overnatning er 500 kr. Med overnatning i dobbeltværelse på Galtrup Efterskole koster det 750 kr. Det foregår efter først-til-mølleprincippet, og når efterskolen er fuldt booket, bliver resten indkvarteret privat.
Tilmelding og indbetaling sker samtidigt og er pr. person - med mindre I er to, der
vil overnatte sammen, så tilmelder I jer og betaler sammen.
Tilmeldingsfristen er 10. april. Beløbet indbetales på Morsø Frimenigheds konto i
Jyske Bank: Reg: 9100 Kontonr: 4502415668. Ved bankoverførslen bedes man
angive, hvorvidt man ønsker overnatning, navne, hvilken menighed, man kommer
fra og adresse, tlf.nr og e-mail.
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Man d. 27. marts kl. 19: Foredrag om unge
Sidste gang måtte foredragsholderen desværre aflyse,
men nu sker det: Vi får besøg af psykolog Anna Bjerre, som
i mange år har arbejdet med rådgivning af unge kvinder,
der er faret vild på vejen til voksenlivet. 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.

Fre d. 21. april kl. 16-19-30: KirkeBio for de 810-årige
KirkeBio blev skudt godt i gang i efteråret og nu er vi
klar med endnu en omgang filmhygge med popcorn,
en fortælling fra Bibelen, lækker mad og en kreativ
aktivitet! Arrangementet henvender sig til børn i 2.4.kl. Tilmelding til præsten senest d. 19. april.

Tirs d. 25. april kl. 19: Foredrag v. Bruno Kjær Jensen
Hvad får en bilforhandler til at cykle til Paris på en uge? Bruno
Kjær Jensen fra Autohallen, Toyota, skal i år for tredje gang cykle til Paris med Team Rynkeby for at skaffe penge til Børnecancerfonden.
Kom og hør fortællingen om, hvorfor det kan være dejligt at cykle 1200 km på en uge i regnvejr!

Ons d. 26. april kl. 17-19: Kirke for Krudtugler
Få en dejlig oplevelse med jeres børn/børnebørn/oldebørn! Tag dem med til familiegudstjeneste! Bagefter spiser vi god mad og slutter af med en sang. Tilmelding
til præsten senest d. 24. april.

Tors d. 4. maj kl. 19: Ubberup-aften!
Vi gentager succesen og inviterer fire medlemmer, som hver vil fortælle i 15 min
om deres særlige interesse eller en oplevelse, de har haft. I anledning af befrielsesaftenen indleder Jens Birk Kristoffersen med at fortælle om 4. maj 1945. Derefter skal vi høre Rasmus Fog-Larsen fortælle om gymnastik, Sune Kantsø Olesen
om en tur til Australien og Jóannes Holm fortæller røverhistorier fra en tur med
den transsibiriske jernbane.

Tirs d. 13. juni kl. 19: Præst Poul Joachim Stender holder foredrag
Pssst - sæt kryds i kalenderen! Nærmere omtale i næste kirkeblad.
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Mød et medlem
Sarah Hansen
de lærer, at kirken er et sted, hvor man
kan hygge sig og lege og ikke altid bare
skal være stille.
Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Jeg mener, det var til Janne og Jørgen Tingagers bryllup i 1991. Da var jeg lige flyttet
ind her på Bakkegården i Andaks. Mit første indtryk af kirken var, at det var en lille
og hyggelig kirke, hvor der er god stemning
og rart at være. Jeg har ikke haft stærke
bånd til nogen kirke før, men Thomas er jo
vokset op i valgmenigheden og har været
medlem altid. Derfor var det naturligt, at
jeg fulgte med ind i valgmenigheden. Jeg
synes, det er en enormt hyggelig kirke at
komme i.

Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er født i København, og da jeg var 5 år
gammel, flyttede mine forældre til Føllenslev. Mine forældre var lærere på Firhøjskolen. Jeg mødte min mand Thomas i forbindelse med noget gymnastik i Raklev. Da
var jeg faktisk lige flyttet til København,
men efter et års tid måtte jeg så flytte tilbage, for Thomas boede jo her på sin fædrene gård.
Jeg er uddannet pædagog og arbejder i
Børnehuset Engen, hvor jeg er leder.
Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg synes, det er rigtigt vigtigt, at vi mennesker respekterer hinanden og accepterer
hinandens forskelligheder. Jeg synes, det
er givtigt at have mennesker omkring en,
som ikke deler ens egne meninger. Vi skal
lytte til det, de bringer ind. Jeg tror, at der
findes noget godt i ethvert menneske.
Og så tænker jeg, at vi skal huske også at
læne os tilbage og nyde. I den travle hverdag, vi har, skal vi huske at få trukket vejret og være i nuet. Mange af os fortæller
om, hvor travlt vi har, men vi glemmer lidt,
at vi dybest set også selv vælger at være
med i ræset. Nogle gange skal vi stoppe
op.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Vores bryllup i 2001! Det var helt specielt,
men det synes man nok altid. Vores piger
var med, og det var en stor dag. Min bror
spillede ”Vårsangen” af Sissel Kyrkjebø på
klaver. Og Karen Margrethe spillede også
med, kan jeg huske. Det var simpelthen så
smukt.
Mie og Katrines barnedåb i 1994 og 1998
var også noget ganske særligt for mig. Ved
Mies barnedåb havde vi ikke fortalt nogen,
hvad hun skulle hedde. Der har vist aldrig
været så stille i den kirke, som da folk ventede på, at navnet blev sagt højt!

Har du nogen særlige interesser?
Jeg er glad for at løbetræne. Og så elsker
jeg at være sammen med mine unger og
min mand. I ferierne får jeg læst nogle gode bøger, og det holder jeg meget af.

Hvad bruger du kirken til?
Vi kommer der til jul, og så til bryllupper og
desværre også begravelser. Selvom en
begravelse er en trist ceremoni, så synes
jeg, at det er en god måde at få sagt farvel
på. Det giver mening at samles i kirken.
Jeg synes, det er så godt, at der bliver
holdt sådan nogle gode børnegudstjenester i valgmenigheden. Det bliver naturligt
og trygt for børnene at komme i kirken, og

Har du en yndlingssalme/sang?
Hmm, der er noget helt særligt over det,
når vi synger ”Det kimer nu” i kirken til jul!
Men ellers har jeg altså ikke rigtigt en yndlingssang.
7

B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
05 mar
12 mar
19 mar
26 mar
02 apr
09 apr
13 apr
14 apr
16 apr
23 apr
26 apr
30 apr
07 maj
14 maj
21 maj
25 maj
28 maj

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

Janne Sulkjær

Palmesøndag - kirkens fødselsdag. Kaffe i præstegården
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag. Kaffe efter gudstjenesten
Kirke for Krudtugler

pga. Årsmøde i De grundtvigske Valg– og Frimenigheder
Kr. Himmelfartsdag. Gudstjeneste og årsmøde

Præst Anna Monrad holder ferie fra 27. feb -12. marts. Fra 13.-19. marts er
hun på efteruddannelse. Janne Sulkjær i Vallekilde afløser (Tlf 5965 6580).
Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 13.-19. marts.
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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