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Vi har fået ny kirkesanger!
Blandt ansøgerne faldt vores valg på Marie Willaume-Jantzen. Marie synger dejligt og er interesseret i og positiv over for vores lille menighed. Så det kan jo ikke være bedre! Hun er allerede ved at blive ”lært op” af Jens Birk Kristoffersen, som hun skal tage over efter. Næste
gang I kan møde Marie, er ved pinsegudstjenesten.
Marie fortæller om sig selv:
”Jeg er 38 år og bor i Værslev med min mand
Henrik. Jeg er bonusmor til Julie og Magnus på
8 og 6 år. Jeg arbejder som operationssygeplejerske på Holbæk Sygehus.
Jeg elsker at synge og har sunget i kor det meste af min barn– og ungdom. Siden 2011 har
jeg sunget sopran i vokalensemblet NYE TONER
i København.”
På menighedens vegne ønsker vi Marie hjerteligt velkommen!

Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen:
Elsebet Kristoffersen, som tidligere var suppleant, er nu trådt
ind i bestyrelsen i stedet for
Steen Burild, som vi beklageligvis mistede i januar måned.
Elsebet er nok allerede kendt
af mange, men du kan læse
mere om hende i ”Mød et medlem” på side 7 i dette nummer
af kirkebladet.

Nye medlemmer:
Søren Tingager Kristensen
Susanne Bonde Sørensen
Sebastian Tingager Sørensen
Silas Tingager Sørensen
Lars Skriver Svendsen
Hanne Lisbeth Svendsen
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!

Vi byder Elsebet hjerteligt velkommen i bestyrelsen.
Bestyrelsen
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Malerarbejde i kirken
Kirkens kor trængte til at blive malet,
så bestyrelsen havde bestilt et malerfirma, som skulle komme i begyndelsen af marts. Men først måtte altertavlen jo pilles ned. Formand Steen Gammelby og næstformandens mand, Anders Sørensen, påtog sig opgaven,
mens fruerne bistod med hjælp og gode råd!
Det var et nervepirrende øjeblik, da
altertavlen blev løsnet fra væggen og
løftet ned. Men alt gik godt, og der blev
malet som planlagt. Nu er alt interiør
tilbage på de vante pladser, og vi kan
alle glæde os over, at Joakim Skovgaards fine alterbillede nu tager sig
endnu smukkere ud på den nymalede
baggrund!
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Gud kommer os i møde!
Prædiken fra anden søndag i fasten
studerende på universitetet i Wittenberg. Pludselig forstod Luther, at det
ikke er ved at gøre gode gerninger, at
mennesket bliver frelst. Nej, det er Gud,
der giver os frelsen som en gave. Af
lutter kærlighed til sine mennesker bøjer Gud sig ned til os og skænker os sin
tilgivelse. Jesus har allerede med sin
død betalt for alle menneskers synd. En
gave kan man ikke kræve at få, det
eneste man kan gøre er at vende sig i
tillid til den, der kan give én gaven. Derfor er det eneste, vi skal gøre, at tro på
Gud, så får vi det hele givet. Det er Gud,
der bevæger sig ned til os, ikke os der
skal gøre noget for at fortjene Guds
kærlighed.

I år fejrer vi reformationsjubilæum. Til
oktober er det 500 år siden, at Martin
Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teserne var en
kritik af pavekirken, og de igangsatte
den strid, som endte med at splitte
kirken i to - i protestanter og katolikker.
Men selvom reformationen blev kickstartet af en lærd teologisk diskussion
om bod og aflad, så var anliggendet
for Luther ikke blot af videnskabelig
art. Nej, for Luther var spørgsmålet
om forholdet mellem Gud og mennesker et livsvigtigt spørgsmål, for det
angik hans egen såvel som hans medkristnes sjælefred.

Luther fandt med andre ord ud af, at vi
har en kærlig Gud, som kommer os i
møde.

I gennem mange år som ung munk og
katolsk præst kæmpede Martin Luther med sin forståelse af Gud. Han
følte Guds vrede imod sig meget
stærkt. Uanset hvor godt og rigtigt,
han levede, og hvor meget han bad og
skriftede sine synder, så følte han sig
forkert. Han følte, at djævlen bestandigt lurede på ham, og at Gud var
langt, langt væk.
Han kunne ikke komme til rette med,
at Gud virkelig skulle være sådan - en
streng og straffende gud.

Hvis man spørger en ateist, hvad det er
for en Gud, han ikke tror på, så vil han
oftest svare noget med en gammel
mand, som sidder oppe i himlen og troner. Sådan en Gud tror ateisten i hvert
fald ikke på! Men det gør vi andre jo
heller ikke! Gud er ikke en, som styrer
verden uden at lade sig påvirke selv.
Nej, Gud er skam bevægelig. Han bevæges af os og vores tro på ham. Når vi
vender os til Gud, kan han slet ikke lade være med at komme os i møde. Det
er derfor, vi bruger billedet af en forælder til at beskrive Gud. Gud er som den
far, der løber sin fortabte søn i møde.
Ude af sig selv af kærlighed omfavner
han det dyrebare menneske, som han
troede, han havde mistet.

Men der skete en proces med Luther.
Han gjorde en opdagelse, som ændrede hans syn på Gud og dermed på
hele hans liv. Omslaget i Luthers måde at tænke på begyndte, da han
nærlæste Paulus' brev til romerne,
som han skulle forelæse over for de
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familie får os til at stille op til lidt af
hvert og stå model til lidt af hvert. Vi
påvirker hinanden - og heldigvis for
det!

Og det er også netop den Gud, vi møder i dagens evangelietekst (Matthæus
-evangeliet kap. 15, vers 21-18). Jesus
afviser til at begynde med den kanaanæiske kvinde, fordi hun ikke hører til
det jødiske folk, som han ser sig selv
som sendt til. Men kvinden bliver ved hun kaster sig ned og fastholder sin tro
på, at Jesus kan frelse hendes syge
barn. Jesus er meget afvisende. Han
sammenligner hende med en hund,
der vil spise børnenes mad - det er ikke særlig sødt af ham - men hun vender billedet om og påpeger, at hundene da vel godt kan få lidt af det, der
bliver tilovers ved bordet. Hun overbeviser ham med sin tro - og han skifter
mening og helbreder barnet.

Kærligheden er altså en kraft, der får
os til at flytte os. Den bevæger os og
får os til gøre nye ting. Sådan er det
for os, og sådan er det for Jesus i dagens tekst. Han bevæges af kvinden
og kommer hende i møde og helbreder hendes datter. Det bliver klart for
ham, at han ikke kun er sendt til jøderne, men til alle mennesker. Guds
kærlighed og tilgivelse gælder alle
mennesker.
Sådan er Gud forbundet med sine
mennesker i kærlighed, og sådan har
han givet os kærligheden, så vi kan
bevæge og flytte hinanden.

Det er altså ret banebrydende, at vi
som kristne har en Gud, der kan skifte
mening! Det er værd at tænke over!
Gud er ikke som en sten, der ikke kan
rokkes. Hans hjerte løber af med ham,
når det gælder hans mennesker.

Den erkendelse, som kom til Luther i
begyndelsen af 1500-tallet, det er
den erkendelse, som vi stadig i dag
minder hinanden om, hver gang vi er i
kirke. Nemlig: Vi har en kærlig Gud,
som er nærværende i vores liv. Når
der er noget, der tynger os, kan vi vende os i tillid og tro til Gud, så vil han
komme os i møde. Vi skal ikke være
på en særlig måde for at fortjene
hans kærlighed og tilgivelse. Den har
vi allerede. Vi skal ikke leve op til
hans kærlighed. Men vi skal leve den
ud i forholdet til andre mennesker!
Amen.

Ofte anser vi det for bedst, hvis man er
principfast og konsekvent. Men kærligheden har det med at overtrumfe vores principper. Og det er netop det
smukke ved kærligheden, at den kan
bevæge os - og den kan altså også bevæge Gud - til at gøre noget andet end
det, der ellers lå lige for.
Vi kender det fra vores eget liv, det
med at kærligheden får os til at gøre
noget, vi ellers ikke ville have gjort.
Tænk bare på, hvordan en forelskelse
kan få en til at gøre de mærkeligste
ting! Ja, det er gerne sådan, at de mennesker, som vi holder af, de kan få os
til at gå nye veje. Kærligheden til vores

Anna Monrad
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Tirs d. 13. juni kl. 19: Foredrag med Poul Joachim Stender
Vi skal høre foredraget ”Gud, sex og mad - et opgør med det
sundhedsfikserede Danmark”. I stedet for at fokusere på at få
et så langt liv som muligt, burde vi ifølge Stender hellere gå efter at få et så højt liv som muligt. Og det får vi, hvis vi tager det
guddommelige med i vores liv. Kom og hør Stender fortælle om,
hvorfor det kan være fornuftigt at være ufornuftig!

Søn d. 18. juni kl. 11-14: Krudtuglernes store Børnedag - nu med Luther!
Traditionen tro inviterer vi alle omegnens børnefamilier til en festlig dag for store
og små. I anledning af reformations-jubilæet vil gudstjenesten i år blive erstattet af
en spændende musikforestilling om den store reformator Martin Luther. Stykket
er skrevet og fremført af Jóannes Holm og Elsebeth Dyekjær Kruse.
Efter forestillingen i kirken serveres der lækre, hjemmelavede burgere i samlingssalen. Når maverne er fulde, bliver der sat gang i nogle aktiviteter og lege for de
små (og de voksne kan tage en kop kaffe). Til sidst runder vi af med festlig børnemusik leveret af præsteparret.
Alle (uanset alder!) er hjerteligt velkomne. Og man behøver ikke medbringe børn
for at være med! Vil man være med til spisningen, kræver det dog tilmelding til
præsten senest fredag d. 16. juni på tlf. eller e-mail. Vi ser frem til en dejlig dag.

Søn d. 2. juli kl. 19: Vandregudstjeneste
Vi bringer endnu en gang gudstjenesten 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 den 2,2 km lange rute omkring Højskolen. Turen
ender tilbage ved kirken. Undervejs stopper vi og synger,
lytter til en kort prædiken m.v.
Alle er velkomne - og tag gerne naboer og venner med. Vi
håber på lige så smukt vejr som de to foregående år.

Tirs d. 11. juli kl. 18.30: På ”eventur” med kirken
Der er næppe noget, der er skønnere end det danske sommerland. Sidste år var
vi på tur til Fugledegård ved Tissø, hvor Gunnar Jørgensen fortalte levende og
kyndigt om stedets historie.
I år skal turen gå østpå. Beate Fog-Larsen og Jóannes Holm har planlagt en tur til
området omkring den inderste del af Holbæk Fjord, hvor vi skal se på mindst fire
ting: kalkmalerier, en kop kaffe, et stykke kage og en is, ja og så siger vi ikke mere! Men alle kan være med! Alt du skal gøre, er at møde op ved kirken, Tingvejen
47, kl. 18.30, så kører vi sammen i egne på biler på kirke-eventur i sommerlandet!
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Mød et medlem
Elsebet Kristoffersen
kunne jo ligeså godt fylde bilen op.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er vokset op på en gård mellem Ringe
og Fåborg. Jeg flyttede her til egnen, da jeg
blev gift med Jens i 1963. Da var jeg kun
20 år. Vi begyndte på Myrebjerggård på
Olievej, og senere overtog vi Bakkegården.
Vi har to børn sammen, Anne og Mads. Vi
blev skilt i 1988, og derefter flyttede jeg
sammen med Ernst. I 2005 flyttede vi til
Havebyen i Kalundborg, hvor jeg stadig bor.
Ernst døde i 2009.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Jamen, det gjorde jeg omkring 1961-62.
Da Jens og jeg blev forlovet, og jeg var på
besøg herovre, gik jeg med i kirke med
Jens og hans forældre, Rigmor og Aksel.
Det var naturligt for mig, fordi jeg er opvokset i det samme miljø. Det føltes derfor
heller ikke som noget stort skift at komme
til Ubberup Valgmenighed. Det har altid
føltes trygt og hjemligt for mig her.

Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg prøver altid at se muligheder frem for
begrænsninger. Jeg har arbejdet som pædagog med handikappede mennesker, og
jeg tror bl.a., det er dér, jeg har lært mig at
lede efter det positive i enhver situation og
i ethvert menneske. Og man kan da også
kun være glad og positiv, når man har sådan en stor, dejlig familie som jeg har!
Jeg er vokset op med det kristne livssyn, og
det betyder meget for mig. Jeg bruger mit
kristne livssyn i mødet med andre mennesker. Min tro giver mig styrke, når jeg skal
støtte andre og holde dem oppe.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
For os som familie har det været store oplevelser, da vores børn blev døbt, konfirmeret og viet i kirken.
Men jeg tænker også på den tryghed, der
for mig er omkring en valgmenighed. Jeg
føler mig hjemme her. Jeg kan godt lide
den måde, evangeliet bliver formidlet på.
Det er let at forstå og noget, jeg kan bruge,
fordi det bliver sat ind i min hverdag. Det
synes jeg, de forskellige præster har været
gode til.

Har du nogen særlige interesser?
Jeg er glad for min have. Jeg kan også godt
lide at cykle eller gå lange ture. Og så kan
jeg godt lide at gå i operaen og at læse
bøger. Da jeg blev alene, følte jeg, at jeg
havde overskud og lyst til at hjælpe andre.
Så jeg meldte mig til Hjælpetjenesten, og
det er jeg meget involveret i. Vi har omkring
80 frivillige, som fungerer som besøgsvenner for ældre og ensomme.

Hvad bruger du kirken til?
Kirken har altid betydet meget for mig. Det
er et fristed for mig, hvor jeg kan sætte mig
ned stille og roligt og tænke over tingene.
Kirken betyder også noget i forhold til familien. Det er et sted, vi kan samles og i stilhed have en fredelig stund sammen.
Jeg har altid gået i kirke. Mine forældre hørte til Ryslinge Valgmenighed og vi
havde 15 km til kirke. Da jeg gik til præst,
cyklede jeg frem og tilbage. Dengang
tænkte man ikke så meget over, at der var
langt. Mine forældre fik først bil i 1955.
Indtil da lejede min far en bil, når familien
skulle i kirke. Og så blev de ansatte på
gården også spurgt, om de ville med. Vi

Har du en yndlingssalme/sang?
Jeg synes, at mange af vores morgensange
er så livgivende, f.eks. ”I østen stiger solen
op”. Som barn sang min bedstemor morgensang og aftensang for mig hver eneste
dag.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
04 juni 10:00
11 juni Ingen
18 juni 11:00
25 juni
02 juli
09 juli
16 juli
23 juli
30 juli
06 aug
13 aug
20 aug
27 aug
03 sep

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

Pinsedag, laksemadder og bobler efter gudstjenesten
Krudtuglernes Store Børnedag. Luther-forestilling i
kirken. Læs mere inde i bladet
Vandregudstjeneste
(men Anna prædiker i Vallekilde kl. 10!)

Gudstjenesten er tilrettelagt af konfirmanderne

Præst Anna Monrad holder ferie fra 17. juli til 6. aug. Janne Sulkjær i Vallekilde afløser (Tlf 5965 6580). Når vores graver Birgitte Simonsen holder
ferie fra d. 10.-30. juli, kan gravermedhjælper Erling Poulsen træffes.
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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