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Forskelligt nyt fra Bestyrelsen
I begyndelsen af oktober er Ubberup Valgmenighed vært for de Sjællandske Valgmenigheders Efterårsmøde. Bestyrelsen har inviteret filminstruktør Nils Malmros
til at komme og fortælle om arbejdet med den selvbiografiske film ”Sorg og glæde”. Derudover vil organist Karen Margrethe Gammelby holde sangtime. Vi glæder
os til at byde alle vores gæster såvel som jer ”ubberup’ere” velkommen til en tankevækkende og fornøjelig dag. Læs mere om program og tilmelding på side 5.
I sidste kirkeblad blev vores nye kirkesanger Marie Willaume-Jantzen præsenteret.
På side 7 i dette nummer kan I så møde Erling Poulsen, som fra begyndelsen af
dette år er blevet fastansat som gravermedhjælper. I har måske allerede truffet
Erling, for han har i et par år hjulpet Birgitte på kirkegården. Men nu er hans ansættelse altså blevet permanent, og det er Birgitte, og vi i bestyrelsen meget glade
for.
På Årsmødet Kr. Himmelfartsdag blev der bl.a. diskuteret, hvad vi kan gøre ved
det problem, at rådyrene æder blomsterne og splitter det hele ad på de blomsterdekorerede grave efter en begravelse/bisættelse. Graver Birgitte og medhjælper
Erling er på sagen og eksperimenterer med forskellige løsninger. I øjeblikket forsøger de sig med at strø blodmel ud omkring det pågældende gravsted, og det ser
ud til at virke.
På Årsmødet foreslog præst Anna Monrad, at vi startede en besøgstjeneste i valgmenigheden. Dette forslag kan I læse om på side 4.
Bestyrelsen har efter Årsmødet konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kirkeværge:

Steen Gammelby
Lonny Sørensen
Lonny Sørensen
Ellen Andersen

Bestyrelsen

Nye medlemmer:
Marie Ella Willaume-Jantzen
Henrik Willaume-Jantzen
Ole Holm Sørensen
Sascha Petersson
- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
2

Billeder fra sommeren 2017

Krudtuglernes Store Børnedag juni 2017.
Jóannes Holm og Elsebeth Dyekjær Kruse
viste deres flotte forestilling om Luthers opgør med paven. Bagefter var der lækker mad,
musik og slush-ice. Det hele til glæde for både store og små!

Vi fik sol, men også en god portion
blæst til årets vandregudstjeneste
d. 2. juli, som bragte os rundt til de
fire verdenshjørner.

Udflugt til Ågerup Kirke
ved Holbæk 11. juli.
Jóannes fortalte om de
flotte kalkmalerier, vi fik
en tur i tårnet, og derefter spiste vi en masse
kage og is i Vipperød
Sognegård.
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Skal valgmenigheden have en
”besøgstjeneste”?
gang i valgmenighed og omegn.
I nogle af disse tilfælde har jeg sådan
ønsket mig, at vi havde en slags
”besøgstjeneste” i valgmenigheden, så
at jeg (selvfølgelig med tilladelse fra
den, jeg besøger!) kunne koble vedkommende sammen med en anden fra
valgmenigheden. Denne ”besøgsven”
kunne komme ind i mellem og holde
personen med selskab og samtidig
være et bindeled til valgmenigheden.

Som I nok ved, er det en del af mit
arbejde som præst at tage på husbesøg hos de medlemmer, som er syge,
ensomme eller som på grund af alderdom og svækkelse ikke længere kan
komme i kirke og til møderne. Jeg besøger også ofte de mennesker, som
for nylig har mistet en ægtefælle. Husbesøgene er en vigtig del af mit arbejde, og det er noget, jeg sætter umådelig stor pris på. Tænk, at man kan være så privilegeret, at det er ens arbejde
at sidde stille og roligt og lytte til et
menneskes livshistorie og tanker om
tilværelsen!
Ofte kommer jeg i kontakt med dem,
jeg besøger, via et tip fra en anden i
menigheden, som ved, at dette menneske sidder meget alene og godt kunne bruge et besøg af præsten. Det er
så skønt, at I på den måde er opmærksomme på hinanden i menigheden og
giver mig besked. Tak for det!
Som årene går, har jeg fået flere og
flere af disse dejlige venner, som jeg
besøger. Det siger sig selv, at jeg desværre ikke kan besøge dem alle ligeså
ofte, som jeg gerne ville, for jeg har jo
mange andre opgaver også.
De mennesker, jeg besøger, spørger
mig ofte indgående til, hvordan det går
i valgmenigheden. De holder af deres
kirke og menighed og ønsker at følge
med. Er man havnet på plejehjem eller
i ældrebolig uden for sit lokalområde,
er man selvfølgelig nysgerrig efter at
vide, hvordan det nu går med ens
gamle naboer. Og nogle gange er omgangskredsen altså så lille og besøgene så få, at det bliver præsten, man
må spørge, for at høre nyt om livets

I er i forvejen fantastisk gode til at tage
jer af hinanden i valgmenigheden, og
det beundrer jeg jer for. Så jeg efterlyser altså kun, at vi måske kunne sætte
det, I allerede gør for hinanden, lidt i
system?
I Kalundborg har vi Hjælpetjenesten,
som mange mennesker har glæde af,
både som værter og besøgsvenner, og
dem kunne valgmenighedens medlemmer selvfølgelig også bare henvende
sig til. Men jeg mener, det ville være
særlig værdifuldt at få besøg af en, der
også hører til i valgmenigheden og kender nogle af de samme mennesker.
Selvom man får en besøgsven, skal jeg
selvfølgelig nok fortsætte med også at
komme på besøg, lige som jeg plejer.
Mig slipper I ikke for!
I må meget gerne fortælle mig, hvad I
synes om idéen – både ris og ros!
Hvis du har lyst til at få en besøgsven,
eller hvis du har lyst til blive besøgsven, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 59507008, og så kan
vi sammen tale os frem til en model,
der kan passe til netop dig.
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Anna Monrad

Det sker i Ubberup Valgmenighed
Tors d. 14. sept kl. 19: Filmaften: Nils Malmros’ ”Sorg og glæde”
Vi varmer op til Nils Malmros’ besøg i Ubberup ved Efterårsmødet 8.
okt. med at se hans gribende film fra 2013, ”Sorg og glæde” med Helle Fagralid og Jakob Cedergren i hovedrollerne. Filmen handler om et
skæbnesvangert kapitel i Malmros’ eget liv.
Undervejs i filmen holder vi en kaffepause.

Søn d. 8. okt kl. 10-16: De sjællandske Valgmenigheders Efterårsmøde
I år er det os her i Ubberup, som er værter for Efterårsmødet! Vi begynder i kirken
kl. 10 med gudstjeneste. Derefter går (eller kører) vi over til Højskolen, som har
været så søde at ville huse os. Kl. 12 er der frokost på højskolen. Kl. 13 er der
sangtime ved Karen Margrethe Gammelby. Kl. 14 er der kaffepause, og 14.30
kommer filminstruktør Nils Malmros og fortæller om tilblivelsen af filmen ”Sorg og
glæde” og de bagvedliggende begivenheder.
Pris for hele dagen: 200 kr. Tilmelding og betaling til Lonny Sørensen
(rugtvedvej@email.dk / tlf. 61742033) senest 24. sep. Indbetal venligst til følgende konto i Nordea: Reg: 2190. Kontonr. 508 0406 330.

Søn d. 29. okt kl. 10: Gudstjeneste som på Luthers tid
Her i 2017 er det 500 år siden, Martin Luther satte skub i de begivenheder, som endte med at splitte kirken i to: protestanter og katolikker. I anledning af reformationsjubilæumsåret skruer vi tiden
tilbage og prøver at holde gudstjeneste som man gjorde, da reformationen blev indført i Danmark i 1536.

Tirs d. 31. okt kl. 19: Reformationen i Kalundborg v. Lisbeth Pedersen
31. oktober 1517 slog munken Martin Luther sine pave-kritiske teser op på døren
til slotskirken i Wittenberg. Reformationen var i gang! Luthers tanker gav genlyd i
hele Europa, og også i Kalundborg rasede reformationskampene.
Kulturhistorisk specialkonsulent og tidligere museumsdirektør, Lisbeth Pedersen,
vil under overskriften ”Reformationstumult i Kalundborg - foredrag om vindere og
tabere” tage sine tilhørere med på en billedturné rundt til de steder i Kalundborg,
som spillede en særlig rolle under reformationen: Klostertorvet, slotsruinerne, Sct.
Olai Kirkegård, Raklev kirke m.v.

Tirs d. 21. nov kl. 19: Lillian Hjorth-West: ”Halfdan Rasmussen i ord og toner”.
Lillian Hjorth-West var gennem mere end 30 år lærer på Bornholms Højskole, de sidste 10 år som forstander. Hun er en dygtig
og eftertragtet foredragsholder, så vi kan vente os en herlig aften i
selskab med hende og Halfdan Rasmussen.
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Konfirmandholdet 2017
Årets konfirmander, som skal konfirmeres søndag d. 24. september, er:
Esben Lemming Høy
Laura Madeleine Busk
Astrid Lund Tronborg
Camilla Graae Petersen
(på billedet er vi på udflugt til Tissø.)

Lisbeth Andreasen viser konfirmanderne
rundt på kirkegården.

D. 27. juni var vi i København. I Vartov hilste vi på
Grundtvig. Til højre ses konfirmanderne oppe i Domkirkens tårn (klokkerne er LIDT større end den, vi har i
Ubberup!), og på billedet herunder måber vi over den
enormt store og flotte Grundtvigskirke.
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Mød et medlem
Erling Poulsen
boede bl.a. på Midtsjælland og i Odsherred
og til sidst i Værslev. Som 17-årig flyttede
jeg hjemmefra og var i Søværnet i mange
år. Jeg mødte min kone Dorthe gennem
Helge og Bente, fordi Bente var veninde
med Dorthe. Dorthe og jeg købte hus i Viskinge i 1980, og der har vi boet siden og
fået to børn, Henrik og Heidi. Jeg har for
det meste arbejdet med regnskab, men jeg
har også hjulpet til på Særslevgården. For
mig er det ikke så meget arbejdets karakter, der betyder noget, men om jeg har det
godt, der hvor jeg er.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det er jo ikke så længe siden, jeg første
gang var i kirken. Men inden da havde jeg
flere gange været til familiekomsammen i
samlingssalen. Bente Stavnskær er min
kusine. Jeg fik min daglige gang her for tre
år siden, da Helge bad mig om at hjælpe
med at klippe hæk i Birgittes ferie. Siden
fandt Birgitte og jeg ud af, at vi arbejdede
godt sammen, og så fortsatte vi samarbejdet! De første år var jeg løst tilknyttet, men
fra i år er jeg blevet fastansat.

Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg er født og opvokset i et kristent miljø,
så det er det grundlæggende for mig. Familie og venner har stor betydning for mig.
Jeg kan jo ikke ændre på verden, men jeg
forsøger at leve i fred og fordragelighed
med alt og alle og hjælper, hvor jeg kan.
Jeg er positiv og tror på det bedste i mennesker, indtil det modsatte er bevist.

Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Jamen, det har været at blive ansat her!
Det er en smuk og spændende kirke med
flotte omgivelser, og jeg kan godt lide at
være her.
Jeg har arbejdet i to forskellige kirker som
regnskabsfører for menighedsrådene. Det
var et lidt tungt arbejde. Jeg oplever, at der
her i valgmenigheden er kortere fra tanke
til handling, og det kan jeg godt lide.

Har du nogen særlige interesser?
Familien, hus og have er mine største interesser. Jeg har også altid været interesseret i teknik, computere osv. Det er bare
svært at følge med på det felt efterhånden
- der sker så meget. Jeg interesserer mig
også for foto og filmredigering.
Og så er jeg blevet glad for kirken her. Jeg
kan godt lide den uformelle måde, det hele
foregår på både i samværet med de ansatte, bestyrelsen og menigheden. Der er et
godt fællesskab. Det er gået op for mig, at
flere af dem, jeg kender, hører til her i valgmenigheden. Det har de bare aldrig nævnt.
Men det er alle sammen personer, som
hviler i sig selv, og det kan man måske takke kirken for.

Hvad bruger du kirken til?
Jeg kommer mest i kirken i forbindelse
med de kirkelige handlinger, som jeg deltager i som gravermedhjælper. Men det er
blevet mere end bare en arbejdsplads, og
derfor har jeg valgt at melde mig ind i valgmenigheden. Jeg kunne mærke, at det var
her, jeg gerne ville høre til.
Jeg har aldrig været den helt store kirkegænger, men især omkring jul har jeg altid
godt kunnet lide at komme.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Hele min familie bor i Kalundborg-området.
Jeg er født ved Ruds Vedby. Min far var
bestyrer på nogle gårde, så vi flyttede
rundt efter, hvor han havde arbejde. Vi

Har du en yndlingssalme/sang?
Nej, ikke rigtigt. Men julens salmer og sange holder jeg meget af. Der er mange gode
minder knyttet til dem.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
03 sep
10 sep
17 sep
24 sep
27 sep

10:00
10:00
10:00
10:00
17:00

01 okt
08 okt

Ingen
10:00

15 okt
22 okt
29 okt
05 nov
12 nov
19 nov
26 nov
03 dec

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

Gudstjenesten er tilrettelagt af konfirmanderne
Høstgudstjeneste med efterfølgende kaffe
Konfirmation
Kirke for Krudtugler! Familiegudstjeneste med spisning.
Tilmelding til præsten senest man d. 25. sep
Ubberup er værter for De sjællandske Valgmenigheders
Efterårsmøde. Læs mere på side 5.
Gudstjeneste som på Luthers tid
Allehelgen

1.søn i advent. Kaffe i præstegården efter gudstjenesten

Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra 25. sep. til 2. okt.
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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