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Hvad gemmer der sig mon bag denne fine, nye låge?
Det gør såmænd det nye område af plænekirkegården, som snart er klar til
at blive taget i brug. Men først må det indvies på behørig vis! Det er vores
præst, der står for indvielsen, og den vil foregå umiddelbart efter høstgudstjenesten søndag d. 16. sep. Kom og vær med!

Referat af Årsmøderne 2018
blev enstemmigt godkendt.
Der var indkommet et forslag fra Joan Lyk
Andersen, Klovby, angående konfirmationen, som hun foreslog at flytte til foråret.
Der udviklede sig en lang og god debat med
mange indlæg for og imod. Fire mødre til
kommende konfirmander, herunder forslagsstilleren, talte for forslaget og argumenterede for, at forårskonfirmation ville
gøre det nemmere for de unge mennesker
at ”dele” oplevelsen med at gå til præst og
blive konfirmeret med deres klassekammerater. De formoder, at en ændring vil gøre
det lettere at tiltrække konfirmander til
valgmenigheden. Modstanderne af forslaget talte om fordelene ved efterårskonfirmation, og om den store tilfredshed, der
altid er blandt dem, som vælger konfirmation i valgmenigheden. Præst Anna Monrad
meddelte, at hun forholdt sig neutral i dette
spørgsmål, men at hun havde været glad
for den hidtidige ordning. En del midaldrende og ældre medlemmer slog til lyd for, at
forsamlingen skulle lytte til de unge familiers ønsker.
Ved den efterfølgende skriftlige afstemning
blev forslaget vedtaget med et stort flertal.
Dirigenten opfordrede til, at præst og bestyrelse herefter skulle tage sig af det praktiske i forbindelse med gennemførelsen af
beslutningen.
Derefter var der valg til bestyrelsen. Lonny
Birkedal Sørensen, Rugtved, blev genvalgt.
Ellen Andersen, Ubby og Elsebet Kristoffersen, Kalundborg, ønskede ikke genvalg.
Foreslået og valgt blev: Erling Klejs Mortensen, Istebjerg og Anette Burild, Jerslev.
Lisbeth Andreasen, Ubberup, var på valg
som suppleant, hun blev genvalgt. Jørgen
Arnam-Olsen, Svallerup, var på valg som
revisor. Han blev ligeledes genvalgt. Resumé slut.

På opfordring fra nogle af valgmenighedens
medlemmer følger her et kortfattet resumé
af Årsmødet Kr. Himmelfartsdag 2018 samt
af det ekstraordinære årsmøde d. 18. juni.
Endvidere vil formandens beretning og referater af årsmøder fremover være at finde på
hjemmesiden.
Årsmødet Kr. Himmelfartsdag blev afholdt
d. 10 maj 2018. Gunnar Jørgensen, Ubby,
blev foreslået og valgt som dirigent.
Formand Steen Gammelby fortalte i sin beretning om bestyrelsens arbejde det sidste
år. Der er blevet udskiftet en del hække ved
kirkegården, kapellanboligen og præstegården. Formanden fortalte, at det nye stykke
plænekirkegård skal indvies efter høstgudstjenesten i år. Bevoksningen på Bøgebjerg
er blevet beskåret, og arbejdet vil fortsætte
næste vinter. Det har været en lang og sej
omgang med Kalundborg Forsynings gravearbejde på kirkens område i forbindelse
med kloakeringen, og formanden har måttet brokke sig til kommunen over entreprenørernes til tider voldsomme fremfærd på
vores arealer. I det kommende år skal præstegård, kapellanbolig og samlingssal så
sluttes til den anlagte kloak. Endvidere
planlægger bestyrelsen at få renoveret tag
og skotrender på våbenhus og kapel samt
murkronerne på enderne af kirken.
Formanden takkede menigheden for den
store opbakning til alt, hvad der foregår i
kirke og samlingssal. Han takkede de mange frivillige og endelig bestyrelsen for deres
arbejde i det forgangne år.
Forsamlingen tog uden yderligere debat
formandens beretning til efterretning.
Herefter fremlagde kasserer Lonny Birkedal
Sørensen det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 403.995,26 kr. med
en balance på 2.020.354,91 kr. Aktiver og
passiver balancerede med 9.742.875,15
kr.
Gunnar Jørgensen og Aksel Sørensen gav
bestyrelsen ros med på vejen for det store
arbejde og det flotte regnskab. Regnskabet

Dagen efter årsmødet erfarede formand og
dirigent, at det omtalte forslag desværre
ikke var rettidigt indkommet i forhold til
vedtægternes bestemmelser, som siger, at
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forslag skal være formanden i hænde senest 1. maj. Det havde hverken bestyrelse,
dirigent eller forslagsstiller ulykkeligvis været opmærksomme på, og alle handlede
derfor i god tro på mødet. Vi er alle meget
kede af forløbet og beklager fejlen dybt!
Bestyrelsen ønsker at have helt rene linjer,
og vi besluttede derfor at indkalde menigheden til et ekstraordinært årsmøde og dér
rejse spørgsmålet om, hvorvidt konfirmationen skulle flytte til om foråret eller forblive
om efteråret.

Bestyrelse og præst har på et efterfølgende
bestyrelsesmøde besluttet at fastsætte
datoen for konfirmation i Ubberup Valgmenighed til: første lørdag i maj.
Præsten har været i kontakt med de familier, som skal have konfirmation i 2019. De
har allerede booket lokaler m.v., så de
ønsker at holde fast i den planlagte dato i
september. Ændringen vil derfor først blive
gennemført fra 2020, og konfirmationen vil
finde sted lørdag d. 2. maj 2020, kl. 10.
De kommende års konfirmander vil få
skriftlig besked om ændringen.

Dette møde blev afholdt d. 18. juni 2018.
Samlingssalen var propfuld af medlemmer i
alle aldre. Formanden beklagede forløbet
med det for sent indkomne forslag. Han så
det dog som en fordel, at vi fik spørgsmålet
op igen, så alle, der har en mening, kunne
komme og ytre den. Gunnar Jørgensen
valgtes atter som dirigent. Som på det første årsmøde var debatten grundig og blev
holdt i en venskabelig tone. Debattens indhold formede sig på nogenlunde samme
måde som ved årsmødet, dog denne gang
også med indlæg fra flere kommende konfirmandforældre, der talte for at bevare
efterårskonfirmationen. (Se referater på
hjemmesiden for nærmere detaljer.)
Ved afstemningen blev det endnu en gang
med stort flertal vedtaget at flytte konfirmationen til om foråret.

Efter det ordinære årsmøde har bestyrelsen konstitueret sig således;
Formand:

Steen Gammelby

Næstformand: Lonny Sørensen
Kasserer:

Lonny Sørensen

Kirkeværge:

Ole Nielsen

Yderligere bemærkninger fra bestyrelsen:
Vores nye salmebog er i trykken! Den vil
blive taget i brug i kirken, så snart vi modtager den. Den formelle fejring af salmebogen vil foregå d. 3. okt. Læs mere s. 5.
Hvis I er interesserede i at aftage nogle af
de gamle salmebøger, må I endelig sige til!
Vi har inddraget et stykke af kapellanboligens have, som vores gravere Birgitte og
Erling så har omdannet til plænekirkegård.
Anna Monrad vil indvie det nye stykke jord
lige efter høstgudstjenesten d. 16. sep.
På side 7 kan du møde Erling Klejs Mortensen, et af vores nye medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsen

Nye medlemmer
Hans Søholm Jensen
Britta Jensen
Emilie Leonhardt Mejnertsen
Freja Leonhardt Mejnertsen
Stefan Larsen
Viktor Skov Larsen
Lykke Sills
Christina Meincke
Carsten Christensson Nylev

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!
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Efterårsmøde i Frederiksborg Valgmenighed
Søndag d. 7. oktober er Frederiksborg Valgmenighed vært for De Sjællandske
Valgmenigheders Efterårsmøde. I år er det 150 år siden, at valgmenighedsloven
blev vedtaget i 1868. Det skal fejres!
Mødet afholdes på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksvej 147, Hillerød.
Dagen begynder kl. 10 med velkomst og morgensang. Derefter taler Lisbet Christoffersen om ”Frihedssynet i den danske kirkelige lovgivning”. Lisbet Christoffersen er professor i lov og religion på Roskilde Universitetscenter, og er en vidende,
dygtig og underholdende foredragsholder.
Inden frokosten er der sangtime ved Mikkel Gabriel Christoffersen, præst ved Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn.
Efter frokosten vil Lars Thorkild Bjørn fortælle lidt om Frederiksborg Valgmenighed, Grundtvigs Højskole og om valgmenighedsbegrebets tilblivelse. Kl. 14 er der
gudstjeneste ved valgmenighedspræst Jan Ulrik Dyrkøb. Det foregår i kirken, som
ligger i tilslutning til Grundtvigs Højskole. Eftermiddagen afsluttes med kaffe.
Tilmelding til præst Anna Monrad senest d.20. september. Det koster 200 kr., som
overføres til vores konto: reg: 2190, konto: 5080406330. Derefter foretager kasserer Lonny Sørensen samlet tilmelding til Frederiksborg Valgmenighed.
Vi arrangerer samkørsel fra Ubberup, så giv gerne besked, hvis du har ekstra plads
i bilen, eller hvis du gerne vil køre med.
Det er altid hyggeligt, spændende og oplivende at være på besøg i andre valgmenigheder. Bestyrelsen og jeg glæder os til at komme på udflugt med jer!
Anna Monrad

Oplysning til alle medlemmer vedr. persondata:
Som bekendt trådte den nye Persondataforordning i
kraft den 25. maj 2018.
I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet en privatlivspolitik, som bruges til at oplyse vores medlemmer
om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.
Vores medlemmer opfordres til at læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Der ligger et link på forsiden
af hjemmesiden. Her kan du bl.a. læse om hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi
håndterer oplysningerne, og hvad dine rettigheder er i
den forbindelse.
Bestyrelsen
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Onsdag d. 3. okt kl. 19: Sangaften - vi fejrer den nye salmebog!
Efter flere års forløb kan salmebogsudvalget nu endelig melde færdigt arbejde:
Den nye salmebog er røget i trykken og kommer i brug her i eftersommeren - så
snart, vi får den fra trykkeriet. På denne aften vil salmebogsudvalget præsentere
den nye salmebog, og sammen skal vi synge et lille udpluk af salmerne.
Kunstner Helmer Breindahl har tegnet en række fine vignetter til salmebogen, og
han vil fortælle om arbejdet og om sine tanker bag vignetterne.

Søndag d. 7. okt. Kl. 10-1
16: Efterårsmøde i Frederiksborg Valgmenighed
Læs mere på side 4 - og husk nu endelig også at melde dig til, så vi kan blive en
god flok fra Ubberup, der sammen kan drage afsted!

Tirsdag d. 23. okt. kl. 19: Foredrag v. Lise Trap
”Hjertebånd – om den kærlighed, døden ikke tager med sig”.
Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil Lise Trap
fortælle om sorg. Hvad ved vi i dag om, hvordan mennesker
lever med store sorger, hvorfor skal sorg ikke nødvendigvis
overstås, og hvordan kan omgivelserne støtte den langsomme og svære proces, det kan være at nå frem til at leve et
godt liv med mange glæder, samtidig med at man lever med
den dybeste sorg?
Lise Trap er sognepræst i Soderup-Kr.Eskilstrup og er forfatter til to bøger om sorg, senest: ”Hjertebånd - at leve med
sine døde”.

Fredag d. 9. nov. kl. 16-1
19.30: KirkeBio for 2.-4
4.kl.
Tilbud til børn i 2.-4.klasse. Vi ser en film, hører en bibelhistorie, spiser god mad,
laver en kreativ aktivitet og spiller brætspil. Tilmelding til præsten senest d. 7. nov.

Tirs d. 20. nov. kl. 19: ”Spil: Dannelse, leg og læring”
Vi gentager succesen og har inviteret Thomas Vigild! Denne
aften skal vi lege, spille, grine, udfordre hinanden og generelt blive klogere på, hvad der er et godt spil, og hvordan spil
ændrer vores adfærd, hverdag og virkelighed. Thomas Vigild
er lærer på Vallekilde Højskole og ekspert i spil. Han vil holde et kort oplæg om hvordan spil - både brætspil og digitale
computerspil - fungerer som kultur- og kommunikationsform. Bagefter vil Thomas sætte de fremmødte i gang med
at spille et spændende udpluk af de bedste nye brætspil
inden for alt fra strategi og hukommelse til samarbejde og
logik. Aftenen er for alle aldre! Og det bliver sjovt!
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”Freja Konfirmand”
Så vidt vi ved, er det aldrig sket før - men i år har vi
kun én konfirmand i Ubberup Valgmenighed. Til gengæld er vores ene konfirmand fuldstændigt enestående! Hun hedder Freja, og hun formår at fylde præstegården, og hvor hun ellers kommer med sit gode
humør, sit store engagement og sit søde væsen!
Jeg har tilrettelagt konfirmationsforberedelsen lidt
anderledes i år. Freja og jeg har været på flere udflugter, bl.a. til Roskilde Domkirke, og vi har haft besøg af
konfirmandholdene fra 2016 og 2017, som har holdt
Freja med selskab. Sammen har vi spillet ”bibelstikbold”, bygget sukkerkirker m.m. Lisbeth Andreasen har vist Freja kirken og kirkegården. I august var
Freja, hendes veninde Petrea og jeg på tur til København. På billedet med Grundtvig-statuen i Vartov er
det Freja, der står til højre.
Når Freja skal konfirmeres d. 30. sep., håber jeg, at
mange af jer har lyst til at deltage og være med til at
gøre det til en festlig dag!
Anna Monrad
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Mød et medlem
Erling Klejs Mortensen
år. Det var også en god tid, men jeg arbejdede rigtig meget, ofte fra tidlig morgen til
kl. 10 om aftenen. Så jeg så ikke meget til
børnene, da de var små. Det var lidt hårdt.
Nu er jeg ansat hos entreprenør Benny Petersen i Jerslev, hvor jeg har været i 32 år.
Men nu varer det nok heller ikke så længe,
før jeg stopper. Jeg begynder at få lidt småskavanker, så det er nok snart på tide.
I 1989 flyttede vi fra Viskinge her til Istebjerg, og dengang meldte vi os ind i valgmenigheden. For det er jo der, vi hører til. Vi
har to børn, Malene og Thomas, som begge
har gået i Tømmerup Friskole, og vores fire
børnebørn er alle døbt i valgmenigheden.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Da jeg blev døbt der! Jeg er født i september 1952 og seks uger senere blev min
tvillingesøster Rita og jeg døbt i kirken.
Hvad har for dig været den største begivenhed i Ubberup Valgmenighed?
Det må have været min egen konfirmation i
1966. Dengang holdt man også andendagsgilde. Vi var en stor familie, og der var
mange, mine forældre gerne ville invitere
med, så det blev fejret i flere omgange.
Gitte og jeg blev gift i 1979, men det var så
i Viskinge kirke, for dengang boede vi derude.

Kan du beskrive dit livssyn?
Jamen, jeg er da hovedsagligt et positivt
menneske, synes jeg da selv. Jeg er glad for
at være sammen med andre mennesker, og
det har jeg altid været. Mine børnebørn og
ja, hele min familie betyder meget for mig.
Det er dejligt, når man kan have nogle positive oplevelser sammen. Jeg har en stor
familie, og vi laver mange ting sammen og
taler godt sammen alle sammen.

Hvad bruger du kirken til?
Jeg må nok indrømme, at jeg ikke kommer
der så tit om søndagen. Men det er et godt
samlingssted, hvor man møder de andre fra
menigheden. Det sociale tror jeg også, er
en vigtig del af det for mange. Det er jo hyggelige mennesker, alle dem, der kommer
der. Vi har været med til krudtuglegudstjenesterne med vores børnebørn et
par gange; det er også hyggeligt.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er født og opvokset her på egnen. Min
far stammer fra Samsø, og min mor er født
her på gården i Istebjerg, hvor Gitte og jeg
nu bor. Jeg har tre søskende. Jeg har boet
her på egnen hele mit liv bortset fra de 3,5
år, hvor jeg som ung var i Canada. Jeg tog
derover sammen med en kammerat fra
Clemenshøj. Vi arbejdede på forskellige
farme derovre. Min morbror var smed i Toronto, så ham besøgte vi også derovre. Det
var en sjov oplevelse at være afsted. Før
min tur til Canada arbejdede jeg på forskellige gårde her i området. Da jeg kom hjem,
fik jeg arbejde hos Niels Madsen på maskinstationen i Kaastrup. Der var jeg i 11

Har du nogen særlige interesser?
Jeg kan godt lide sport. Jeg går på gymnastikholdet ”Rigtige mænd” i TGU. Det var
Erik Tage Nielsen, som i sin tid startede
holdet, og jeg har været med alle 25 år.
Jeg har gennem årene været med i en hel
del bestyrelser. Det var min far også i sin
tid, så jeg er vel opflasket med, at man skal
give et nap med i de lokale foreninger. Jeg
kan godt lide det hyggelige i at være med,
og det er spændende, hvis man kan præge
arbejdet. Nogen skal jo også gøre det! Og
hvis jeg så kan være med til gøre en lille
forskel, så vil jeg gerne det.
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Har du en yndlingssalme/sang?
Jeg hører ikke så meget musik. Men jeg kan
godt lide mange af sangene fra Højskolesangbogen, bl.a. ”En rose så jeg skyde” og
”Langt højere bjerge.”

B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
02 sep
09 sep
16 sep
23 sep

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

30 sep
07 okt
10 okt

10:00
Ingen
17:00

14 okt
21 okt
28 okt
04 nov
11 nov
18 nov
25 nov
02 dec

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

Aftengudstjeneste. Vores konfirmand, Freja, medvirker
Høstgudstjeneste med kirkekaffe - og kirkegårdsindvielse!
En flok små FDF’ere fra Ubby er på besøg og medvirker
ved gudstjenesten
Konfirmation - alle er velkomne!
- Pga. Efterårsmøde i Frederiksborg. Læs mere i bladet.
Kirke for Krudtugler, familiegudstjeneste med spisning. Tilmelding til præsten senest mandag d. 8. okt.
v. Janne Sulkjær. Kirkekaffe
Bemærk! Sommertid slutter. Urene stilles tilbage!
Allehelgen

1.søndag i advent. Kaffe og kringle i præstegården

Præst Anna Monrad holder ferie fra 13.--22. oktober. Janne Sulkjær fra
Vallekilde Valgmenighed vikarierer (tlf. 5965 6580).
Når vores graver Birgitte Simonsen holder ferie fra 4.--11. okt., er
gravermedhjælper Erling Poulsen at træffe.
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 / 2288 7207
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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