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Mere om ringeren Kristen Jørgensen
klare det. Det var i begyndelsen kun søndagsarbejde at være staldmester ved kirken, så de øvrige dage i ugen arbejdede
Kristen fortsat som karl på Ubberupgården. Holm havde også en pige ansat, som
nu fik til opgave at gøre kirken ren. Den
pige var var Bodil Marie! Da Kristen og
Bodil Marie havde arbejdet sammen ved
kirken nogle år, fandt de sammen. De blev
viet i Bethlehemskirken af pastor Hoff d.
21. maj 1878. Senere samme år fødtes
deres første barn, sønnen Niels Kristian.

I sidste nummer af Kirkebladet bragte vi en
beretning om julen i Ubberup Valgmenighed i slutningen af 1800-tallet skrevet af
Margrethe Sørensen (1890-1966). Desværre havde der indsneget sig et par fejl i
det historiske afsnit. Det beklager jeg. Det
var Ejvind Kristensen, som venligt gjorde
mig opmærksom på fejlene. Ejvind er født i
1920 og hører dermed til blandt de ældste
her i menigheden. Han er barnebarn af den
omtalte Kristen Jørgensen. Margrethe, som
skrev julehistorien, er hans moster.
For at få bedre styr på historien tog jeg ud
til Ejvind og Ruth i Kalundborg og fik Ejvind
til at fortælle.
Jeg kom for skade at skrive, at det var Margrethe og hendes mand Hans (som ikke
hed Jørgensen, men Sørensen!), der byggede huset på Tingvejen 49 (hvor Karl Buch
nu bor). Det er noget sludder. Huset blev
bygget i 1903 af Margrethes forældre, Bodil Marie og Kristen Jørgensen, som var
ringer-par ved valgmenigheden. Jeg skrev
desuden, at Kristen blev ansat i 1882, fordi jeg havde fundet en kontrakt fra 1882 i
arkivet. Kontrakten handler om Kristens
ansættelse og hans og Bodil Maries ret til
at bebo lejligheden over rejsestalden. Men
Ejvind siger altså, at Kristen Jørgensen blev
ansat som staldmester allerede, da kirken
stod færdig i 1873! Så det papir, jeg har
fundet, stammer måske fra en gang, hvor
de ændrede i vilkårene for hans ansættelse? Det ved vi ikke.

Da Kristen og Bodil Marie byggede huset
på Tingvejen 49 i 1903, nedlagde Kristen
et dokument ved grundstenen. Der blev
heldigvis lavet en afskrift, inden det blev
lagt ned. Der står således:
”Måske først flere hundrede år efter dette
er skrevet, findes dette lille skrift. Det er
skrevet af Kristen Jørgensen og hustru,
som bygger dette lille hus år 1903 den 21.
marts. Vi er 50 år og har været kirkebetjent ved Betlehemskirken, som nu er 30
år gammel. Den første præst var pastor
Hoff, nu for tiden præst i Vartov i København, som han flyttede til for 8 år siden.
Vores præst nu er pastor Kock. Hans fader
var stiftsprovst i Ribe og stammer fra Hans
Tausen. Nu bygger vi dette hus, og vi vil
leve vores sidste dage her. Vi har otte raske børn, som er opdraget i Guds-frygt.
Vores største glæde at se dem vandre god
vej og elske os og Vor Herre, og Gud give
os lyst og glæde i dette nye hjem, og vi må
leve Gud til velbehag og så blive salige.
Kristen Jørgensen og
Bodil Marie Jørgensen
Bøgebjerg, Ubberup

Nu skulle fejlene gerne være rettet! Her
kommer et sammendrag af det, Ejvind ellers fortalte:
Kristen Jørgensen var oprindeligt karl hos
William Holm på Ubberupgården. Da kirken
stod færdig i 1873, var bestyrelsen samlet.
Præsten havde de jo fundet, og friskolelærer Thomsen skulle være kirkesanger. Derimod manglede de en staldmester, der
kunne tage imod hestene og tage sig af
dem, mens folk var i kirke. Holm sagde, at
han havde en karl, Kristen, der godt kunne

Vore børns navne:
Niels Kristian, Karl Peder, Karen Elisabeth,
Lars Frederik, Agnete, Johanne Dorthea,
Sara Marie og Margrethe.”
I familiens gemmer er også blevet fundet
et fotografi af huset, fra da det var nyt. Bag
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på billedet har Bodil Marie skrevet følgende vers til sin yngste datter Margrethe:
”Gå blot ind ad husets dør
for har du lovligt ærende
lad ingen vejen spærre,
og møder du en grimmen trold
så hold dig til Vorherre.
Til lille Magger fra Moder.”
Da Bodil Marie og Kristens otte børn blev
voksne, bosatte de sig spredt ud over hele
landet. De tre ældste bosatte sig på Fyn,
Lars Frederik var inden for militæret og
flyttede derfor en del rundt, og Sara Marie
endte i Jylland. Tre af pigerne blev tæt på
hjemmet; Agnete boede ved siden af Ubberup Højskole, Johanne Dorthea i Ubberup
(hun er mor til Ejvind) og Margrethe endte
med at bo i barndomshjemmet på Tingvejen 49.
Kristen med et af sine børnebørn.
Ejvind mener, at det må være Lars
Frederiks datter Anne-Lise.

I 1903, samme år som Kristen og Bodil
Marie byggede huset, kunne de fejre sølvbryllup. Festen, som foregik på Ubberup
Højskole, blev bekostet af valgmenigheden. Kort derefter trak de sig tilbage som
ringer-par.
Derefter ansatte valgmenigheden Ferdinand Møller som ny ringer.
Der har åbenbart været flere forskellige
(eller skiftende?) betegnelser for den stilling, som Kristen Jørgensen som den første bestred. I begyndelsen kaldtes det
”staldmester”, fortæller Ejvind. Men betegnelsen ”ringer” har også været meget
brugt. I dokumentet, der ligger ved grundstenen i huset, skriver Kristen selv, at han
og hustruen har været ”kirkebetjent”. Men
”graver” kom det i hvert fald først til at
hedde, efter 1907, hvor valgmenigheden
fik egen kirkegård.
Kristen og Bodil Marie fik 21 år sammen i
deres lille hus. Bodil Marie døde i 1924.
Ejvind husker, at han sammen med sin
mor, Johanne Dorthea, var henne at besøge mormoderen, da hun lå for døden. Det
besøg gjorde stort indtryk på den dengang
4-årige Ejvind.
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Da Kristen blev enkemand, flyttede datteren Margrethe og Hans Sørensen og deres
to børn ind til ham. Huset var ikke helt stort
nok til dem alle, så de satte en frontspids
på sydsiden af huset, så de bedre kunne
udnytte overetagen. I den østlige ende af
stueetagen fik Kristen en stue, hvor han
sov og opholdt sig.
Ejvind boede med sine forældre på den
gård i Ubberup, som han senere selv overtog. Han husker fra sin barndom, at hans
morfar, Kristen Jørgensen, ofte kom gående til Ubberup for at besøge dem. Kristen
var selv i sin alderdom en rørig mand. Han
hjalp dem også ind i mellem, for eksempel
når der skulle stikkes tidsler.
Selvom Kristen blev enkemand, så fik han
altså lov at leve sine sidste dage i huset på
Tingvejen 49, sådan som han og Bodil Marie havde ønsket sig, da de lagde grundstenen. Han boede der på aftægt fra 1924 til
1943, hvor han døde. Han blev 93 år.
Mange tak til Ejvind Kristensen for den
spændende og oplysende historietime!
Anna Monrad

Snit--Snak!
Den tidligere direktør for Zoologisk Have i København, Bent Jørgensen,
fortalte engang i et radioprogram, at han og hans kone havde en særlig
ordning derhjemme: De skiftedes til at læse en bog højt for hinanden,
mens den ene vaskede op. Når bogen var slut, så byttede oplæser og
opvasker. Sådan havde de gjort i mere end 30 år. Ordningen gav Bent
og konen et fælles udgangspunkt for en samtale.
Mandag d. 9. april kl. 17.00 til 21.00 inviterer Jóannes Præstemand til
”Snit-Snak” i præstegården, Tingvejen 47 i Ubberup. Der skal ikke læses op, men Jóannes vil have forberedt et lille oplæg om ”at tale ordentligt”, som han vil holde, mens vi nyder et lille glas. Bagefter er det
så meningen, at vi efter bedste evne skal tale om det emne, mens vi
sammen tilbereder maden og dækker bordet.
Hvem er vi? Ja, det er dem, der skulle have lyst til at være med! Hvad
skal man gøre? Man skal bare melde sig til hos Anna på telefon
59507008 eller mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk senest fredag d.
6. april, så køber Jóannes ind. Det koster 75 kr. at spise med.
Der bliver ikke tale om højere kogekunst, og opgaverne fordeles efter
frivillighedens princip – ALLE kan være med, men af pladshensyn i konfirmandstuen i præstegården er vi nødt til at sætte antallet af deltagere
til max 18 (først-til-mølle-princippet).
Vi snit-snakkes!
Jóannes Holm

Nye medlemmer
Gunnar Tingager
Mikkel Peter Sandner
Carl-Emil Kragelund Sandner
Ilse Merritskov
Per Thim Eriksen
Gitte Johannessen
Anne-Grethe Pedersen
Erik Voss Pedersen

Maria Larsen
Martin Larsen
Milan Bunch Larsen
Sheila Colette Larsen
Nilou Nellie Larsen
Nomi Maria Larsen

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
4

Det sker i Ubberup Valgmenighed
Søn d. 18. marts kl. 19: Sangaften med Willy Egmose
Vi får besøg af komponist Willy Egmose, som har skrevet melodier til en række af
de nyere salmer. Willy Egmose vil fortælle om sit arbejde med salmerne og melodierne, og sammen skal vi synge, så taget på samlingssalen letter!

Ons d. 21. marts kl. 17-19: Kirke for Krudtugler
Det er tid til endnu en familiegudstjeneste med
spisning. Denne gang kommer gudstjenesten til at
handle om påsken! Bagefter er der pasta og kødsauce i samlingssalen, og vi slutter af med lidt sang
og dans for de små, inden vi går hjem. Det koster
20 kr for voksne og 10 kr for børn at spise med.
Tilmelding til præsten senest mandag d. 19. marts.

Man d. 9. april kl. 17-21: Snit-snak i præstegården
- Se side 4!

Fre d. 13. april kl. 16-19.30: KirkeBio
Dette arrangement henvender sig til børn i 2.-4.kl. Vi ser animationsfilmen ”Den
lille Prins” og taler lidt om de spørgsmål, som filmen rejser. Bagefter spiser vi dejlig
mad, og derefter er der frit slag mellem brætspil og en kreativ aktivitet. Tilmelding
til præsten senest onsdag d. 11. april. Det er gratis at deltage.

Tors d. 19. april kl. 19: Aage Jakobsen fortæller sin historie
Aage Jakobsen har ikke haft et helt almindeligt arbejdsliv! Som ung landmand var han foregangsmand
for nye metoder inden for svineproduktion og han
grundlagde byggefirmaet Dansk Protekta, der er kendt
for sine moderne og effektive svinestalde. Med afsæt i
sin erindringsbog ”Intet er umuligt - det er bare ikke
lige let alt sammen” vil Aage Jakobsen fortælle sin historie, som - udover at handle om landbrug - også giver
et billede af syv årtiers danmarkshistorie krydret med
underholdende anekdoter.

Ons d. 30. maj kl. 19: Ubberup-aften
Så er vi klar med endnu en af de populære Ubberup-aftner, hvor fire af valgmenighedens medlemmer fortæller om netop deres særlige interesse. I år er det Curt
Jespersen, Steen Gammelby, Ellen Andersen og Marcus Bønlykke, som hver får 15
minutter til at fortælle om det, de brænder for.
5

Mød vores nye kirkesanger: Pelle Nyhuus!
Bestyrelsen kan med glæde meddele, at vi har fået ansat en dygtig og engageret ung mand som vores nye
kirkesanger! Pelle begynder søndag d. 4. marts.
Her fortæller han lidt om sig selv:
”Jeg hedder Pelle og er 17 år gammel. Jeg studerer
klassisk klaver og komposition på MGK i Slagelse og
kirkesang på Kirkemusikskolen i Roskilde. I min fritid
har jeg siden 2012 sunget i Sorø Klosterkirkes Drengekor og deltaget i forskellige konkurrencer både indenfor
sang og klaver. Ud over alt dette arbejder jeg som akkompagnatør for kor, som klaverlærer og nu også officielt som kirkesanger. Der er bare en charme over at
synge i en kirke. Stemningen, roen og det at være fælles om sangen er en skøn
ting. Jeg glæder mig til at møde jer alle i kirken!”

Årsmøde i Vallekilde d. 2.-3. juni
ter underholdning ved Dragsholmrevyen.
Søndag er der gudstjeneste i Korskirken ved præst Janne Sulkjær, og derefter er der frit valg mellem en kort og en
længere vandring med guide i lokalområdet. Til sidst er der frokost.

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske
Valg– og Frimenigheder bliver i år holdt
d. 2.-3. juni, og Vallekilde Valgmenighed er vært for mødet, som afholdes
på Vallekilde Højskole.
Som optakt til generalforsamlingen vil
professor i religionsvidenskab, Anders
Klostergaard Petersen, holde foredrag
og lægge op til debat under titlen ”De
grundtigske valg– og frimenigheder i
dag - en overflødig eller uundværlig
røst i tiden?”
Han spørger: Har de grundtvigske frie
menigheder overflødiggjort sig selv?
Har de fortsat en funktion og berettigelse, eller er tiden kommet til at lukke og
slukke og vende tilbage til
”moderkirken”?
Ja, med dette oplæg skal der nok komme liv i kludene! Efter en pause går vi
videre til selve generalforsamlingen, og
lørdag aften byder på middag og deref-

Der er tilmeldingsfrist d. 1. maj til vallekildes præst, Janne Sulkjær. Det koster 600 kr. at deltage begge dage,
kun lørdag koster 500 kr. og kun søndag koster 200 kr. Det fulde program
og tilmeldingsblanket findes på vores
hjemmeside og i kirkens våbenhus.
Hvis du deltager i mødet, så giv også
besked til præst Anna Monrad, så vil vi
arrangere samkørsel her fra Ubberup.
Vi ser frem til et par gode og spændende dage i selskab med vores grundtvigske ”familie” fra nær og fjern.
Bestyrelsen
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Mød et medlem
Maiken Birkedal Sørensen
være med til det hele, men så er det fedt at
kunne følge med på kirkens Facebookside.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er datter af Lonny og Anders Sørensen.
Jeg er født og opvokset i Rugtved. Det var
min farmors familie, der hørte til valgmenigheden, og det gør vi så stadig.
Nu bor jeg i Mårsø ved Holbæk, hvor jeg
har købt hus sammen med min kæreste,
Carsten. Jeg er uddannet indenfor sundhed
og ernæring, men arbejder nu i en vuggestue i Holbæk. Det er jeg glad for, og jeg
planlægger at uddanne mig til pædagog.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Jamen, det må være, da jeg blev døbt i
kirken i efteråret 1989.
Hvad har været din største oplevelse i Ubberup Valgmenighed?
Det var vel, da jeg blev konfirmeret i 2003.
Det var stort! Og det var faktisk ret betydningsfuldt for mig at blive konfirmeret om
efteråret, i stedet for samtidig med alle de
andre. Det betød meget for mig at kunne
være med til mine venners konfirmationer,
men jeg synes også, det var noget helt
særligt, at vi var et lille hold herude, som
havde vores egen tradition.
Fra selve konfirmationsdagen kan jeg huske, at Margrethe under prædikenen stod
med et glas, som hun fyldte forskellige
sten og sand i. Det var et billede på de
forskellige betydningsfulde og mindre betydningsfulde ting, vi har i vores liv. Og alt
det, der fylder hullerne ud, er lige så vigtigt
som det andet. Og så husker jeg det som
en stor ting, at der var så mange mennesker, og at det var vores dag!

Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg har enormt meget brug for at kunne
trække mig tilbage og lige trække vejret. Så
det har altid været vigtigt for mig med en
tryg og fast base, hvor jeg kan være, som
jeg er. Nu er Carsten blevet en kæmpe del
af mit liv, så nu er ”hjem” dér, hvor han er.
Udover mit eget hjem og mine forældres
hjem, er kirken i Ubberup også en del af
min base, for det er vigtigt for mig at komme og opleve roen der.
Ved siden af mit arbejde i vuggestuen arbejder jeg også som tjener ind i mellem.
Begge dele er krævende, fordi man skal
være noget for andre og lægge mærke til
andres behov hele tiden. Jeg vil meget gerne være en, der bidrager med noget i de
fællesskaber, jeg er en del af. Men det
kræver altså, at jeg også kan være mig selv
indimellem og lade op.

Hvad bruger du kirken til?
Jeg er altid kommet her meget med min
familie. Min mor er kasserer og har været
det i 18 år. Så min tilknytning hertil har
altid været stor.
Jeg kan rigtigt godt lide at komme i kirke.
Jeg holder meget af søndagens ro - at der
er en time, hvor det ikke handler om, at jeg
skal andet end at lytte. Det synes jeg, er
virkelig dejligt. Men jeg synes også, det er
dejligt, at valgmenigheden kan rumme alt
fra fastelavn til strikkeklub. Det er så dejligt, at der er mange tilbud, så det ikke kun
er kirkelige handlinger, men at der er et
fællesskab omkring nogle andre ting også.
Nu bor jeg et stykke væk, så jeg kan ikke

Har du nogen særlige interesser?
Lige i øjeblikket bygger vi om i vores nye
hus, så det fylder meget. Jeg glæder mig til,
vi får anlagt en have! Derudover bruger jeg
meget tid med mine veninder.
Har du en yndlingssalme/sang?
Ja, jeg kan godt lide at synge ”Vi pløjed og
vi så’de”. Jeg er helt vild med høstsalmerne. Det giver så god mening at sige tak for
høsten og alt det, vi får.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
04 mar
11 mar
18 mar
21 mar
25 mar
29 mar
30 mar
01 apr
08 apr
15 apr
22 apr
29 apr
06 maj
10 maj
13 maj
20 maj
27 maj

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

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

Kr.Himmelfartsdag. Årsmøde i samlingssalen
Pinsedag. Laksemadder og bobler efter gudstjenesten

Graver Birgitte Simonsen holder ferie fra d. 3.-8. april. Gravermedhjælper
Erling Poulsen kan 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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