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Nu er den flotte granitsten kommet på plads ved indkørslen til kirkens område, og der er blevet indgraveret logo og navn. Vi har her i sommer haft en lille
konkurrence på vores facebookside, hvor man skulle gætte, hvad stenen vejer. Det kom der meget sjov ud af, og folk gættede ivrigt løs, men mange ramte for lavt... Det rigtige svar er: 5,5 tons!

Kirkebladet har lagt sig ud!
Som I måske allerede har bemærket, så er kirkebladet en smule tykkere,
end det plejer at være. Der er kommet fire ekstra sider ind. Desuden
dækker kirkebladet nu fire måneder og vil således udkomme tre gange
om året. De ekstra sider giver bl.a. plads til, at vi nu kan meddele, hvem
der siden sidst er blevet døbt, viet og begravet fra valgmenigheden. Du
finder siden ”Ubberup Valgmenighed i glæde og sorg” på side 5. (Vi indhenter selvfølgelig tilladelse fra de personer og pårørende, hvis navne, vi
nævner.)
Endvidere har vi spurgt vores kære organist, om hun ikke ville genoptage
traditionen med at skrive et lille stykke om en salme i kirkebladet? Det
ville Karen Margrethe heldigvis gerne, og hun har taget fat på at skrive
om nogle af de nye salmer, der er kommet med i vores salmebog. I finder
”Salmehjørnet” på side 10. På næstsidste side har vi som sædvanlig
”Mød et medlem”, og i dette nummer kan I møde Anette Burild, som blev
valgt ind i bestyrelsen på årsmødet i maj.
Desværre er der en hel del medlemmer (særligt de yngre mennesker!),
der endnu ikke har fået sat det lille kryds i den digitale skattemappe, som
giver vores kasserer lov til at se den skattepligtige indkomst. Vil I ikke nok
huske hinanden på at få det gjort? Tak.

Bestyrelse og præst ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!
Ubberup Valgmenighed
Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg
Formand:

Steen Gammelby, tlf. 4041 3347
dsgammelby@outlook.dk
Kasserer: Lonny Sørensen, tlf. 6174 2033
rugtvedvej@email.dk
Graver:
Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf.
2285 3140 tirs-fre kl.11.30-12.30.
graverubberup@outlook.dk
Organist:
Karen Margrethe Gammelby,
tlf. 5950 0207 / 2288 7207
Præst:
Anna Monrad, tlf. 5950 7008.
ubberupvalgmenighed@mail.dk
Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk
Facebook: facebook.com/ubberupvalgmenighed
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Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen
Kirkebladet er udgivet af Ubberup
Valgmenighed og udkommer tre
gange årligt.
Redaktion: Anna Monrad
Tryk: Sejers Bogtryk, tlf. 61311767
Ekspedition:
Verner Christensen, tlf. 5950 0301

Konfirmationsforberedelse 2019

Her er et billede fra Frejas
konfirmation i 2018.
I 2019 er der foreløbig
tilmeldt seks unge mennesker til konfirmationsforberedelse i valgmenigheden.

Som alle nok ved, var der flertal for at ændre tidspunktet for konfirmationen,
men det kommer først til at gælde fra 2020*. Søndag d. 29. september 2019
bliver således en historisk dag - nemlig dagen for den sidste efterårskonfirmation
i Ubberup - i hvert fald i denne omgang!
Konfirmationsforberedelsen begynder i april 2019. Men inden da skal vi lige mødes og hilse på hinanden.
Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i
præstegården tirsdag d. 15. januar kl. 19.
Her vil konfirmander og forældre få lejlighed til at møde hinanden og deres
præst. Formand for bestyrelsen, Steen Gammelby, vil også være til stede. Jeg vil
fortælle lidt om alt det sjove, spændende, alvorlige og tankevækkende, vi skal
være sammen om i konfirmationsforberedelsen det næste halve års tid. Sammen skal vi også finde ud af hvilken ugedag, konfirmanderne skal gå til præst.
Konfirmationsforberedelsen ligger efter skoletid (ca. 15.30-17.30), afhængig af
konfirmandernes skoleskemaer.
Alle interesserede er velkomne til introduktionsaftenen. Alle kan blive konfirmeret i Ubberup Valgmenighed, men familier, der ikke er medlemmer, vil blive opkrævet 1500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
Vi glæder os til at møde jer alle sammen!
Anna Monrad
*Fra og med 2020 vil konfirmationen hvert år ligge første lørdag i maj kl. 10.
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Rejs med til Færøerne i september 2019!
”Vil I ikke arrangere en tur til Færøerne for os?” Sådan lød det ret hurtigt, da Ubberup Valgmenighed i 2012 havde fået ny præst og der med i købet fulgte en
præstemand med færøsk baggrund. Svaret var dengang som nu: ”Der er ikke
noget, vi hellere vil!”. Og nu bliver det så:
Vi rejser til Færøerne d. 12.--16. september 2019.
Det fulde program med alle detaljer kommer til at ligge tilgængeligt på hjemmesiden. Men her kan vi kort fortælle, at vi skal flyve derop og bo på et hotel centralt i Tórshavn. I Tórshavn vil en fra Jóannes’ familie vise os rundt i den ældste
del af byen. Vi skal også se det smukke lille kunstmuseum, der ligger midt i plantagen og endvidere besøge Nordens Hus. I det nærliggende Kirkjubøur skal vi se
en imponerende kirkeruin og drikke kaffe i det ældste træhus på Færøerne, en
900 gammel bygning, som er indrettet som et hyggeligt museum. Vi skal også på
en heldagstur til Sandø, hvor vi bl.a. er inviteret til kaffe og kage hos nogle af de
lokale. Vi skal selvfølgelig også smage på den færøske mad (og snaps). Søndag
skal vi i kirke og på tur til flere maleriske steder på de nordlige øer. Den sidste
dag skal vi på en flot sejltur og kigge på fjelde og søfugle fra vandsiden.
Det bliver jeres præstepar, der guider jer rundt på turen. Vi kommer omkring deroppe med bus, men i Tórshavn bevæger vi os mestendels rundt til fods.
Det sidste skal lige falde på plads, men I kan regne med, at turen kommer til at
koste lige omkring 6.700-7.000 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse: 1000
kr. Prisen er inkl. alle måltider, men excl. drikkevarer. Tilmeldingen er ikke bindende, før den endelige pris foreligger på hjemmesiden. Max deltagerantal: 42.
Flyselskabet vil gerne have besked og depositum allerede i begyndelsen af januar, så fristen for tilmelding er d. 5. januar. I bedes tilmelde jer til Anna på tlf.
59507008/ubberupvalgmenighed@mail.dk. Når I har tilmeldt jer, modtager I en
mail med programmet, og der står også, hvordan og hvornår, I skal betale.
Vi glæder os til at tage jer med på en eventyrlig og uforglemmelig tur!
Jóannes og Anna
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Ubberup Valgmenighed i glæde og sorg
Døbte:
Clara Meincke Rasksen, datter af Christina Meincke og Thomas Rasksen, døbt
22.09.18
Liva Marie Haugaard Abkjær, datter af Anna og Martin Haugaard Abkjær, døbt
28.10.18

Konfirmerede:
Freja Valeur Andersen, konfirmeret 30.09.18

Viede:
Rikke Cederlund og Michael Holmberg, viet 18.08.18.
Line og Carsten Christensson Nylev, viet 18.08.18.
Astrid Toudal Jessen og Søren Søgaard Laustsen, viet 25.08.18.

Døde:
Jørgen Klejs Mortensen, begravet 09.08.18.
Jan René Christensen, bisat 28.09.18
Ole Andreas Jensen, bisat 13.11.18
Lars Skriver Svendsen, begravet 17.11.18

Indmeldelser:
Lis Gryager Conradsen, Asmindrup.
Niels Ole Steffensen, Kærby.

Foto: Jens Nielsen

Julequiz!
En stor krøllet manke foran en altertavle,
der forestiller Jesusbarnet i stalden i Betlehem… det er der ligesom ikke noget nyt i.
Men hvis du kigger nærmere efter, så ligner resten af interiøret ikke rigtigt det, vi
kender!? - så spørgsmålet er:
I hvilken kirke befinder krøltoppen sig ?
Skriv dit svar til præsten senest d. 14.
dec. Vinderen vil blive trukket til julemødet
d. 16. dec. For at kunne vinde den hemmelige præmie skal man være til stede
ved julemødet!
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Søn d. 9. dec kl. 19: Julekoncert
Vi får besøg af det dygtige københavnske kammerkor Nye
Toner, som vores kirkesanger Marie synger i. Koret vil under ledelse af dirigent Bo Asger Kristensen synge julen ind
med både gamle og nye værker. Vi skal også synge et par
fællessange. Der er fri entré.

Søn d. 16. dec kl. 19: Lucia og julemøde
Vi begynder i kirken, hvor 6. kl. fra Tømmerup
Friskole vil gå luciaoptog for os. Vores organist
Karen Margrethe og vores kirkesangere Marie
og Pelle vil også optræde for os, og så skal vi
naturligvis alle synge nogle salmer sammen.
Bagefter er der julemøde i samlingssalen med
kaffe og æbleskiver og lidt underholdning.

Ons d. 9. jan kl. 14-16: Sangeftermiddag
Der er intet som fællessang, der kan varme og live op midt
i vintermørket! Denne eftermiddag skal vi synge sange og
salmer, både fra vores nye salmebog og fra Højskolesangbogen. Karen Margrethe og Anna har lagt en plan for,
hvad vi skal synge. Men efter kaffen og kagen er der
”ønskekoncert”, hvor de fremmødte får lov at bestemme.

Ons d. 23. jan kl. 14-16.30: Strikkeeftermiddag i præstegården
Sidste års strikkeeftermiddag var en stor succes! 18 dejlige damer fyldte præstegården med snak og klirren af strikkepinde. Succesen var næsten FOR stor for eftermiddagen resulterede i dåbsservietter nok til de næste tre år…! Men så
må vi jo bare finde noget andet at strikke - hvad med huer til kemopatienter fx?
Projektet hedder ”Kemoheads” og huerne deles gratis ud på landets kræftafdelinger, hvor de gør stor lykke. Medbring selv pinde (rundpind 40 cm + strømpepinde str. 2,5 og 3 ) og også gerne garnrester. Jeg køber også noget garn og sørger for opskrifter dertil. Der vil blive serveret kaffe og kage undervejs.

Søn d. 3. februar kl. 17: Kyndelmisse og suppe
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude…” - vi fortsætter vores hyggelige tradition med at mødes til kyndelmisse. Efter
gudstjenesten er der suppe i samlingssalen, og til sidst synger vi
nogle vintersange. Pris 15 kr. Der er ingen tilmelding.
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Tors d. 28. feb kl. 19: ”Når et fællesskab får åndenød”
Vi får besøg af Morten Fester Thaysen, som udover at være
præst i Varde også sidder i styrelsen for Grundtvigsk Forum.
Morten vil i sit foredrag tage udgangspunkt i en anden Morten, nemlig Morten Pontoppidan (1851-1931). Pontoppidan
var optaget af de kirkelige fællesskaber, især dem, han kaldte for levende. Han blev derfor højskoleforstander og præst i
en grundtvigsk valgmenighed. Men Pontoppidan erfarede
også de levende fællesskabers bagside og endte med at gå
sine egne veje. Morten Thaysen vil vise, hvordan Pontoppidans historie og indsigter kan være til inspiration, når vi i dag
diskuterer kirke og fællesskab.

Søn d. 3. mar kl. 14: Fastelavn for Krudtugler
Så er der atter fastelavnsfest, og det er for alle i alderen 0-102
år! Så tag jeres børn, børnebørn eller oldebørn med til en dejlig
dag for hele familien. Vi begynder i kirken med en festlig gudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i rejsestalden (for de
små børn foregår det inde i graverens værksted. Husk varmt
tøj til de større børn!) og til sidst står Bente og Helge klar med
lækre fastelavnsboller i samlingssalen. Der er ingen tilmelding
- og det er gratis!

Man d. 11. mar kl. 17-21: Snit-snak i præstegården
Præstemand Jóannes indbyder endnu en gang til samtale og madlavning. Under
velkomstdrinken holder Jóannes et lille oplæg om ”Skøre præster”. Derefter deler
vi os i grupper og går i gang med maden, alt imens vi taler videre om dagens emne. Sidste gang var vi en god flok, der fik en hyggelig aften - men der er plads til
lidt flere (op til 18 deltagere), så hold jer ikke tilbage. Tilmelding til Anna senest
fredag d. 8. marts på tlf. 59507008/ubberupvalgmenighed@mail.dk. Pris 75 kr.

Ons d. 27. mar kl. 19: Foredrag v. Lisbeth Pedersen
Karoline Graves fra Halleby Ore virkede i begyndelsen af
1900-tallet som folkemindesamler. Hun fik støtte på finansloven og fik udgivet to bøger, som i dag er en spændende og vigtig kilde til viden om almindelige menneskers
liv på den tid. Men Karoline skrev også en del breve om sit
liv og private bekymringer. Lisbeth Pedersen, tidligere leder
af Kalundborg Museum, har læst brevene og tegner et nyt
og nuanceret billede af en gudsbenådet folkemindefortæller. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
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Lad julefreden sænke sig
Prædiken fra juledag 2016
fred noget ydre eller noget indre - eller
begge dele?

"Fred til mennesker med Guds velbehag" - Sådan synger Guds engle julenat. De synger om fred, julefred. Vi
kender det alle - når julefreden sænker sig over os. Det er ganske givet
forskelligt fra person til person, hvad
der skaber julefred i os, og hvornår
freden indtræffer. Måske er det, når
julemiddagen står på bordet, og alt er
klart? For mig er det, når vi juleaftensdag sidder her i kirken i mørket og ser
på de levende lys og hører Karen Margrethe spille postludiuet. Så kan jeg
slappe af, så kommer julefreden til
mig. Måske er der nogle, for hvem julefreden først kommer, når alle gaverne er pakket op, og man kan sidde i
den dunkle stue og betragte lysene på
træet, der langsomt slukker et for et?
Men der er også en del mennesker
rundt om i verden, for hvem julefreden
slet ikke indfinder sig. Nogle mennesker har mistet en, de holdt af, og
uden det menneske kan det slet ikke
rigtigt blive jul. Andre lever med trusler
om vold, andre igen lever i krigszoner,
hvor bomberne når som helst kan falde om ørene på en. Man behøver kun
at lukke op for radio eller fjernsyn et
øjeblik i disse dage, før man er fyldt op
med grusomme efterretninger fra det
krigshærgede Aleppo - og nu senest
kom terrorangrebet på julemarkedet i
Berlin. Alle de mennesker, som lever
med disse grusomheder tæt inde på
livet - for dem kunne vi sådan ønske
lidt JULEFRED!

Den ydre fred - fred på jorden - den ser
vi jo ikke meget til.
Ja, tænk engang, Betlehem, som var
rammen om den store begivenhed den
første julenat - det er jo i dag et af de
mest konfliktfyldte steder på jorden.
Det er på en måde helt absurd.
Men uanset hvor absurd virkeligheden
kan være, ja så står julens fredsbudskab ved magt, og vi må gentage det
igen og igen. Julebudskabet er og bliver
en opfordring til fred, forsoning og fællesskab. Det er og vil altid være en
modstemme til krig og ufred.
Så selvom det kan forekomme naivt i
en verden fyldt med ufred og indviklede
storpolitiske konflikter, ja så må vi som
kristne holde fast i julefreden og insistere på den.
Jeg tror, vi må indse, at englene ikke
talte om fred som i "fred og ro" eller
"fred og idyl". Den allerførste julenat
begyndte altså heller ikke særligt fredfyldt. Jesus kom til verden som alle os
andre - ved en smertefuld fødsel - og
når fødslen tilmed foregik i en fremmed, beskidt stald undervejs på en rejse, ja, så kan den vist ikke betegnes
som hverken rolig eller idyllisk.
Jeg tror, at englenes fredsbudskab
handler om en indre fred.
Det vil jeg gerne lige forklare: Grunden
til, at det lille Jesusbarn i krybben kan
bringe fred til verden, det er jo fordi,
han kommer med FRELSE. Han var ikke
en jordisk konge, der kunne skabe fred

Men hvad er det egentlig for en fred,
englene synger om julenat? Er julens
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ikke kan finde andre steder.
Vi lever i en tid, hvor vi helst skal klare
det hele selv - og lidt til. Men vi KAN
ikke klare det hele. Og der er julens
budskab til os, at vi gerne må slippe de
ting, vi ikke kan gøre noget ved. Det er
der en fred i. Det, der er svært og tungt,
har vi lov at lægge over på Vorherre. Så
hjælper han os med at bære det.

og fordragelighed i det ydre, men han
var en himmelsk konge, der kom med
åndelig fred, indre fred. Han fortalte os,
at vi er elsket og tilgivet, og at vi hører
til hos Gud - det er det, der hedder frelse, Og oven i købet fortæller Jesus os,
at vi ikke skal give noget til gengæld for
frelsen.
Frelsen skaber en fred i os. Men hvad
mere er: Den fred, vi har indeni - når vi
ved os frelst - den kan også gøre, at der
bliver fred ikke bare i, men også MELLEM mennesker, hvis vi altså gør freden
og frelsen gældende i vores liv. Det vender jeg tilbage til.

Den fred, man får, når man ved sig elsket og accepteret af Gud - den fred gør
det også nemmere for os at løfte blikket
og få øje på vores medmennesker. Det
var det, jeg talte om før, med at freden
inde i mennesker kan være med til at
skabe fred mellem mennesker. For når
vi har fred inden i, har vi kræfter til at
stille skarpt på den anden og tage os af
den anden. Og måske kan vi endda få
øje på muligheder for forsoning?

For nu vil jeg nemlig lige understrege, at
den fred, som Jesus kommer med, det
er altså ikke sådan en sød-og-blød-oghyggelig fred, nej, det er nærmere fred
til kamp.
For livet er jo ikke bare nemt - vi har
alle vores at kæmpe med. Og selvom vi
lover at holde fred med hinanden og os
selv her i juletiden, så siger erfaringen
os, at alt det, vi nu hver især kæmper
med, at det ikke bliver nemmere i julen.
Sorg fylder f.eks. tit mere i os, når det
er jul - for så oplever vi alt det, vi plejede at dele med dem, der ikke er her
længere. Mennesker, der har det svært
med sig selv eller andre, bliver måske
endnu mere bevidste om det, når der
nærmest stilles krav om, at vi partout
skal hygge os, "for nu ER det jo jul".
Men lige dér - midt i det, vi kæmper
med - dér lyder englenes budskab til os,
og det må vi lytte efter.

Så altså: Jeg tror, at julens budskab
giver os en INDRE fred, som giver os
rum og styrke til at kæmpe mod det i
verden og i vores egne liv, som truer
freden. Freden giver med andre ord
plads til at kæmpe for livet. Vi kan bruge den indre fred til at kæmpe for den
ydre fred - i det store og i det små.
Glædelig jul!
Anna Monrad

Den lille frelser i krybben i Betlehem,
som englene bragte bud om - han er
Guds kærlighedserklæring til os! Og når
vi husker på og mærker, at vi er elsket
af Gud, så finder vi dér en fred, som vi
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Salmehjørnet
1. En morgenstund
med sne i byens gader
og somrens sidste roser svøbt i is
i birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis.

4. Han er dig nær
hans Ånd er i dit hjerte
og vækker tro og håb og kærlighed
så du kan sprede lys i vintrens mørke:
han er velsignelsen du bringer med.

2. En hviletid
for alt hvad Herren skabte
for korn og pindsvin dybt i vinterhi
en eftertankens tid for os der haster
de nøgne sorte buske travlt forbi.

5. Gå langsomt nu
i disse korte dage
naturen hviler, kræfterne fornys
til solopgangen kommer fra det høje
og vinterbuske blomstrer i hans lys.

3. Gå langsomt nu
med Kristus ved din side
så skaber han sit rige på din vej
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem som han har elsket dig.

Lisbeth Smedegaard Andersen 2004.

Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen har engang sagt: ”Salmer er
skabt til fællessang. Derfor skal de have noget alment i sig, så de kan synges af
alle, både de glade og bedrøvede, de bekymrede og de forventningsfulde.” Og:
”En salme er ikke kun et digt eller en sang, en bøn eller en prædiken, men den
er lidt af det alt sammen.”
Salmen ” En morgenstund med sne i byens gader ” står i vores nye salmebog
som nr.64.
Ved en sangaften for et par år siden, hvor nye salmer var på programmet, blev
man hurtigt enige om, at her var en vintersalme, som gerne måtte komme med
i den nye salmebog. Og det kom den.
Salmen er meget smuk og rolig og fortæller, at Gud er os nær og vækker tro og
håb og kærlighed, så vi kan sprede lys i vinterens mørke.
Langt de fleste af de nye salmer har nye melodier. Melodien til denne salme har
Erling Lindgren skrevet. Han siger: ”Melodierne kommer fra hjertet. Sange er
sansernes, erindringens og poesiens sprog, og når vi bliver ramt af en sang eller salme, så siger vi, at den går lige til hjertet. Ikke så mærkeligt, for melodierne kommer også fra hjertet – fra komponisternes hjerter.”
Erling Lindgren har i øvrigt i år fået Kristelig Dagblads Pris for at have skabt
sangbare melodier, der har gjort nye salmer og sange kendte og skattede af
danskerne.
Karen Margrethe Gammelby
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Mød et medlem
Anette Burild
så Bente, som bare sørger for det hele, og
har fuldstændigt styr på det. Hun er en
gave!
Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det gjorde jeg i 2007. Min mand Steen
og jeg havde talt om, at vi gerne ville have en større tilknytning til en kirke. Og så
havde vi lært Margrethe Brodthagen at
kende gennem vores venner Ebbe og
Dorete. Vi var meget begejstrede for Margrethe og besluttede os for at melde os
ind. Vores børn har gået på Ubby Friskole, og det viste sig, at vi faktisk kendte
flere i menigheden derfra. Vi følte os fantastisk godt modtaget, og det gjorde os
bare endnu mere interesseret i at deltage i det, der sker. Så vi begyndte at komme til alle de her sjove arrangementer i
samlingssalen. Et par år efter kom Steen
ind i bestyrelsen for valgmenigheden.
Hvad har for dig været den største begivenhed i Ubberup Valgmenighed?
Det har desværre været to bisættelser.
Vores søn Morten døde pludseligt af
kræft i 2015, og Steen døde i 2017. Da
Morten døde, var vi meget taknemmelige
for, at vi kunne få lov at få ham bisat her,
selvom han ikke var medlem. Det gav så
god mening for os og også for Mortens
enke.
Begge gange har jeg følt, at det blev en
fantastisk bisættelse. Morten brød sig
ikke om orgelmusik, og derfor blev det til,
at vores datter Mette, hendes mand og
en god ven stod for musikken, som blev
spillet på klaver og kontrabas. Det gjorde
det meget personligt og særligt. Steens
bisættelse blev mere traditionel, for det
passede til ham. Og vores datter sang for
ham, det var så smukt.
Det er også så dejligt, at vi har samlingssalen lige ved siden af. Det betyder, at
næsten alle går med derned efter bisættelsen, og det giver så god mening. Ja, og

Hvad bruger du kirken til?
Jeg bruger den jo rigtigt meget. Jeg kommer tit til gudstjeneste, og så kommer jeg
næsten til alt det, der foregår i samlingssalen. Fællesskabet betyder meget for
mig.
Hvad er din tilknytning til egnen?
Jeg er vokset op i Virum, og så mødte jeg
Steen på seminariet i Holbæk. Vi kom her
til Jerslev for 50 år siden, fordi vi blev
ansat som lærere på Hvidebækskolen. Vi
havde ikke troet, at vi ville blive hængende det første sted, vi blev ansat. Men vi
faldt så godt til her, og der skete så meget spændende i vores arbejde, så vi groede fast her. Vi valgte, at vores børn skulle gå på Ubby Friskole, for så slap de for
at have deres forældre som lærere. Det
var også rart at kunne komme på friskolen som forældre, ikke som lærere.
Kan du beskrive dit livssyn?
Jeg mener jo selv, at jeg er rimelig positiv.
Jeg prøver at få det bedste ud af det. Det
er svært nu, hvor jeg er blevet alene, men
jeg prøver, så godt jeg kan.
Har du nogen særlige interesser?
Ja, jeg elsker at strikke og sy patchwork.
Jeg arbejder også frivilligt i Hvidebæk
Lokalhistoriske Arkiv. Jeg er glad for at
være kommet i valgmenighedens bestyrelse, og jeg er faktisk blevet overrasket
over, så meget forskelligt, bestyrelsen
tager sig af. Det er jo lige fra græsplænen
til Helligånden! Det er ret fantastisk, og vi
bidrager alle med noget forskelligt.
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Har du en yndlingssalme/sang?
Ja, ”Dejlig er jorden”. Den sang Steen og
jeg i Hvidebækkoret. Jeg kan også godt
lide mange af de nye salmer, særligt ”Du
kom med alt det der var dig.”

Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
02 dec
09 dec
16 dec
23 dec
24 dec
24 dec

14:00
10:00
19:00
Ingen
11:00
16:00

25 dec
01 jan
06 jan
13 jan
20 jan
27 jan
30 jan

10:00
15:00
Ingen
10:00
10:00
10:00
17:00

03 feb
10 feb
17 feb
24 feb
03 mar
10 mar
17 mar
24 mar
31 mar

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

1.søndag i advent. Kaffe og kringle i præstegården
Lucia i kirken og julemøde i samlingssalen
Jul for børn og barnlige sjæle
Julegudstjeneste ”som vi plejer”. Børn er også
meget velkomne.
Juledag
Nytårsdag med bobler og kransekage

Kirke for Krudtugler - familiegudstjeneste med
spisning. Tilmelding til præsten senest d. 28.jan.
Kyndelmissegudstjeneste med suppe og sang
v. Janne Sulkjær. Der er kirkekaffe.
Fastelavn for alle i alderen 0-102 år

Kirkebil: Henvendelse til formand Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00.
Tlf. 40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.
Præst Anna Monrad holder ferie fra 11.-24. februar. Janne Sulkjær fra
Vallekilde Valgmenighed vikarierer (tlf. 5965 6580).

- Kontaktoplysninger står nu på side 2 i bladet.

