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Udsnit af Joakim Skovgaards store mosaik i Korskirken i Vallekilde. Mosaikken viser den
yderste dag, hvor de døde opstår af gravene. Englen her er ved at åbne en grav. Anna Monrad har skrevet en prædiken med udgangspunkt i denne mosaik, se side 6. Til oktober har I
chancen for selv at nyde synet af Skovgaards glaskunst, når Vallekilde inviterer til De Sjællandske Valgmenigheders Efterårsmøde, se side 8 i bladet. (Foto: Freddy Sebastian)

Ny graver i Ubberup
Vores graver gennem ti år, Birgitte Simonsen, har desværre sagt op og er
stoppet som graver i Ubberup. Hun og hendes kæreste planlægger at flytte tættere på familien. Vi siger Birgitte tusind tak for samarbejdet og for
gennem alle årene at yde en stor indsats for at holde vores kirkegård og
det øvrige areal så flot og velpasset.
Bestyrelsen har pr. 1. juni ansat en ny graver, Gitte Mortensen fra Istebjerg (billedet).
Gitte er medlem af valgmenigheden og kender til vores traditioner og måder at gøre
tingene på. Hun har i en del år arbejdet
som gravermedhjælper både i Raklev og
senest i Tølløse. Gitte har fra første færd
kastet sig ud i arbejdet med krum hals og
stort gåpåmod. Vi ser frem til det fortsatte
samarbejde med Gitte og byder hende hjerteligt velkommen som vores nye graver.
Erling Poulsen fortsætter som gravermedhjælper og Aksel Sørensen varetager fortsat arbejdet med at slå græsset og passe pillefyrene. En varm
tak til alle jer, der arbejder for at vedligeholde vores skønne område.
Bestyrelsen

Ubberup Valgmenighed
Kirkens adresse: Tingvejen 47, 4400 Kalundborg
Formand:

Steen Gammelby, tlf. 4041 3347
dsgammelby@outlook.dk
Kasserer: Lonny Sørensen, tlf. 6174 2033
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Det nye konfirmandhold 2019/2020
Så er tiden kommet, hvor konfirmationen flytter til foråret. Det nye konfirmandhold
begynder at gå til præst i oktober 2019 og bliver konfirmeret lørdag d. 2. maj
2020 kl. 10.
Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes til introduktionsaften i
præstegården tirsdag d. 13. august kl. 19.
Her vil konfirmander, forældre og præst få lejlighed til at møde hinanden. Næstformand Lonny Sørensen vil også være til stede. Jeg vil fortælle lidt om det spændende forløb, vi skal i gang med. Sammen vil vi få på plads hvilken dag, konfirmationsforberedelsen kommer til at ligge samt dato for overnatning m.v.. Medbring derfor
kalender. Hvis konfirmanden er døbt, vil jeg gerne bede om kopi af dåbsattesten.
Jeg glæder mig til at hilse på jer alle.
Anna Monrad

Maj 2017. Konfirmanderne fra 2016 og
2017 samlet på præstegårdens terrasse.

Har du givet besked om adresseændring?
Valgmenigheden får IKKE automatisk besked, når vores medlemmer flytter folkeregisteradresse eller får nyt telefonnummer.
Det er vigtigt, at kassereren har medlemmernes korrekte adresse, så kirkeblade,
girokort og årsmødeindkaldelse kan nå frem til alle medlemmer.
Hvis man står som ejer af et gravsted, er det også vigtigt, at valgmenigheden har
de korrekte kontaktoplysninger.
Når ansvaret for et gravsted overgår fra én person til en anden, skal man også
venligst huske at give kassereren den nye ejers oplysninger.
Giv venligst besked til kasserer Lonny Sørensen på tlf. 6174 2033 / e-mail:
rugtvedvej@email.dk. Tak.
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Resumé fra Årsmødet 30. maj 2019
Der var indkommet et forslag om en
vedtægtsændring fra bestyrelsen. Forslaget gik ud på at ændre fristen for
indkomne forslag til årsmødet. Ifølge
de nuværende indtægter er fristen 1.
maj. Men de år, hvor Kr. Himmelfart
falder tidligt, ligger fristen alt for tæt på
årsmødet. Bestyrelsen foreslår derfor
at ændre fristen til 1. feb. Forslaget
blev vedtaget af forsamlingen og skal
vedtages igen på næste årsmøde, før
vedtægtsændringen kan træde i kraft.

Det fulde referat og formandens beretning kan læses på hjemmesiden.
Her følger et resumé:
Årsmødet Kr. Himmelfartsdag indledtes med gudstjeneste, fællessang og
smørrebrød.
Derefter gik mødet i gang. Som dirigent
valgtes Lisbeth Andreasen.
Formand Steen Gammelby aflagde beretning. Han ridsede det forgangne års
mange aktiviteter og tiltag op og takkede for menighedens altid store opbakning. Året 2018 bød på flere milepæle,
bl.a. fik valgmenigheden sin egen nye
salmebog, vi fik den store sten sat op
ved indkørslen til kirkens område, og vi
fik indviet et nyt stykke plænekirkegård. Kirketårnet er blevet repareret
indvendigt, og hele kirkegården er blevet forskønnet med nye forkanter af
granit.

Derefter var der valg til bestyrelsen.
Steen Gammelby, Mariann Olesen og
Ole Nielsen blev genvalgt. Dorthe Pedersen ønskede ikke genvalg. Henrik
Petersson valgtes ind i bestyrelsen.
Som ny suppleant valgtes Dorthe Pedersen. Inger Kristoffersen var på valg
som revisor, hun blev genvalgt.
Under eventuelt var der et par spørgsmål til præsten fra Claus Eriksen angående konfirmationsforberedelsen. Vibeke Eriksen udtrykte ønske om, at
bestyrelsen passer på vores præst og
imødekommer eventuelle ønsker. Lonny Sørensen svarede, at bestyrelsen
sandelig bestræber sig på det.

Kasserer Lonny Sørensen fremlagde
herefter det reviderede regnskab, der
udviste et overskud på 181.541,82 kr.
med en balance på 2.146.223,86 kr.
Aktiver og passiver balancerede med
9.795.732,50 kr.
Lonny Sørensen fortalte kort om forløbet, hvor SKAT foretog kontrol af valgmenighedens økonomi. Det har været
en sej omgang, men resultatet er faldet rimeligt ud, med en ikke alt for
voldsom huslejestigning til præsten.
Under kommentarer til regnskabet
spurgte Claus Eriksen til, om der er
projekter på tegnebrættet? Formand
Steen Gammelby svarede, at der bliver
store udgifter til kloakeringen af kirkens område.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Herefter sluttedes med en sang.
Efter Årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig således;
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Formand:

Steen Gammelby

Næstformand:

Lonny Sørensen

Kasserer:

Lonny Sørensen

Kirkeværge:

Ole Nielsen

Ubberups sidste efterårskonfirmander
Søndag d. 29. september skal der for sidste
gang holdes efterårskonfirmation i Ubberup.
Det er disse syv unge mennesker, der bliver
konfirmeret (øverst fra venstre):
Bertram Julius Døj
Frida Bay Larsen
Olav Sills Mogensen
Tobias Trautvetter
Thilde Mai Nielsen
Frederikke Rugbjerg
Mia Berg
Det har været skønt at lære jer at kende. I er
nogle livlige, kloge og sjove unge mennesker.
Udover mange hyggelige onsdag eftermiddage
har vi også overnattet i kirken, lært kirken og
kirkegården at kende, været på udflugt til København og d. 1. sept er det jer konfirmander,
der sammen med mig står for gudstjenesten.
Tillykke med konfirmationen og god vind fremover.
Anna Monrad

Til venstre: grillaften med
konfirmanderne og deres familier.
Nederst: Konfirmandernes
egen udgave af ”Den sidste
nadver”...
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At se verden gennem opstandelsen
prædiken fra 3. søndag efter påske
siger det bare ikke ligeud, men taler
lidt i gåder. Han siger: "En kort tid, så
ser I mig ikke længere, og atter en kort
tid, så skal I se mig".

I Korskirken i Vallekilde har de ikke
noget alterbillede malet af Joakim
Skovgaard, sådan som vi har - til gengæld har de en kæmpe stor glasmosaik, som Skovgaard har lavet, og som
gør det ud for altertavlen. Glasmosaikken forestiller opstandelsen: Man ser,
hvordan de døde vækkes til live og
hjælpes op af gravene. Det er en meget smuk glasmosaik, som næsten ikke kan undgå at vække håb i én, når
man kigger på den.
Engang i mellem vikarierer jeg i Vallekilde, og en søndag, hvor jeg stod foran
alteret, med front mod glasmosaikken,
fik jeg øje på en bil, der kørte forbi
udenfor på den anden side af glasmosaikken. Bilen var hvid, men den tog
farve af glasmosaikkens mange strålende farver. Og det syntes jeg, var så
fint. For når man står inde i kirken, så
tager livet udenfor - det daglige liv farve af opstandelsen. Og det er jo netop sådan, det skal være - at vi skal tage håbet med os ud af kirken og leve
vores daglige liv i lyset af opstandelseshåbet. Opstandelseshåbet siger os, at
dødens magt er brudt. Nok skal vi alle
dø, men vi skal opstå til evigt liv, sådan
som Jesus opstod påskemorgen.
Vi tror på, at dødens magt er brudt også i vores liv her og nu. Vi tror og håber på, at lyset vinder over mørket.
Det er det, dagens evangelietekst
handler om. Den handler om adskillelse og gensyn, om død og opstandelse,
om sorg og glæde.
Vi hører i dag, hvordan Jesus forbereder disciplene på, at han skal dø fra
dem - men at de skal se ham igen, når
han vinder over døden og opstår. Han

Jesus siger også "I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde". Den sætning giver god mening, her hvor den
står i teksten, for disciplenes sorg over
Jesu død bliver jo netop til glæde, når
han efter en kort tid på tre dage opstår
fra de døde. Men hvis de samme ord, "I
skal sørge, men jeres sorg skal blive til
glæde", høres, som om de var talt til os
- bliver de da ikke til en hån? For når vi
mister nogen, kommer de jo ikke igen
efter tre dage. Det er fint nok med opstandelsen, men vi skal jo stadig leve
resten af vores liv uden dem, vi har
mistet - og det er tungt.
Kan sorg blive til glæde? Ikke umiddelbart, vil jeg sige. Ordene her fra dagens
tekst skal forstås ud fra den sammenhæng, de er skrevet i, hvor det er Jesu
død og opstandelse, der tales om. Disciplenes sorg blev til glæde, og det
bliver vores også, når vi engang opstår
til evigt liv. Men indtil da må vi leve
med sorgen.
Sorgen bliver ved med at være der fordi vores kærlighed bliver ved med at
være der. Hvis vi ikke sørgede, var det,
fordi vi ikke havde elsket. Sorgen er
kærlighed, der er blevet hjemløs - for
den, vi rettede kærligheden mod, er
der ikke længere.
Sorgen vil og skal blive i vores liv, når vi
har mistet. Men ved siden af sorgen
kan glæden godt indfinde sig - ikke
som før, men på en anden måde. Efterhånden vil de fleste opleve, at man
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og alt det smukke og dejlige, som livet
nu engang består af. Det kan vi i kirken, og det skal vi værne om.

trods alt godt kan glæde sig over nogle
af de smukke ting i livet - naturen omkring os, samvær med familie og venner osv.
Jeg har fået den tanke, at man kunne
se på sorg og glæde som en slags musik. Når man har mistet, ligger sorgen
der som en grundtone under al det andet. Men efterhånden, som månederne
og årene går, kan der komme andre
lysere, gladere tonelag til, og de kan
lægge sig ovenpå sorgens tone. Sorgens dybe tone høres stadig, og ind i
mellem høres den stærkt igennem de
andre toner, men den bliver ikke ved
med at være enerådende.

Luther har været inde på noget af det
samme. Han har i hvert fald engang
skrevet, at den kristne glæde er trøstet sorg.
Luther mener altså, at den sande glæde ikke er den overfladiske, sorgløse
glæde - nej, den sande, kristne glæde
er den glæde, som udspringer af, at
man har været dybt nede i mørket.
Præcis som disciplene, der sørgede
over Jesus, men som mødte ham igen
som opstanden og da oplevede en
glæde, der overgik alt, hvad de tidligere havde følt. Vores sorg forsvinder
ikke, men ligesom når man kigger ud
gennem Skovgaards mosaik, sådan
kan sorgen også blive farvet af opstandelseshåbet.

Sorg er et tungt emne. Sorgen er tung
at bære, og den er også tung at tale
om. Det er ikke lige det emne, der er
mest oplagt at bringe op til et middagsselskab eller en anden selskabelig situation. Men netop her i kirken har vi et
rum, der kan bære de svære temaer i
livet. Her er det ikke malplaceret at
tale om sorg.
Men omvendt er her jo også plads til
glæde - vi skulle da f.eks. gerne gå opløftede herfra, når vi har været til gudstjeneste - og tænk bare på barnedåb
og bryllup, hvor glæden virkelig er i højsædet.
Ja, der er plads til de store følelser her
i kirken - både stor glæde og dyb sorg.
Og det er virkelig en kvalitet ved kirken
og kristendommen, som står i modsætning til meget andet af det andet, vi
oplever. I radio og TV er det i hvert fald
ikke ”in” at være trist - man skal være
frisk og rap i replikken, hvis man vil
frem i medieverdenen. I vores samfund
i dag er der efterhånden ikke ret mange steder og rum, der kan rumme vores liv, med alt det grimme og sørgelige

Jeg tænker, at den glæde, der er trøstet sorg, må være dyb og nuanceret.
Hvis vi skal bruge billedet med tonerne, så er den kristne glæde et komplekst klangbillede. En klang, hvor de
lyse, glade toner klinger let øverst,
men det bliver aldrig skingert, for de
glade toner får farve og kraft fra de
dybere, vemodige toner. Sådan må
glæden lyde, når sorgen klinger med.
Dagens evangelium fortæller os, at
glæden findes på trods af sorgen. Vi
kan ikke gå sorgløse gennem livet. Det
tunge og triste hører med til det at være menneske. Men kristendommens
løfte til os er, at dødens magt er brudt;
livet og glæden er stærkere end mørket og døden. Og det gælder både på
jorden og i himlen. Det løfte må vi forlade os på. Amen.
Anna Monrad
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Torsdag d. 5. sept kl. 18.30: Filmaften med ”Barbara”
Vi laver samlingssalen om til biograf og ser Nils Malmros’ film
”Barbara” fra 1997. Filmen er baseret på Jørgen-Franz Jacobsens
fine roman fra 1939. Handlingen foregår på Færøerne i 1700tallet og er centreret omkring den nytilflyttede danske præst, Hr.
Povls, møde med den unge præsteenke og ”femme fatale” Barbara. Filmen varer mere end to timer, så derfor begynder vi allerede
18.30. Undervejs holder vi en kaffepause.

Søndag d. 6. okt kl. 10-16: Efterårsmøde i Vallekilde
De Sjællandske Valgmenigheders Efterårsmøde foregår i år i Vallekilde. Fra kl. 9-10
er der kaffe for de morgenfriske. Kl. 10 er der gudstjeneste. Derefter skal vi høre
Mette Thy holde oplæg om ”naturen som spisekammer”. Kl. 12.30 er der frokost
og bagefter fællessang. Kl. 14 er der foredrag med teolog og bio-etiker Mickey Gjerris: ”Naturens sprog”, om hvordan natursyn og religion kan skabe håb i en tid, hvor
skræmmende forudsigelser om klimaforandringer ellers kan tage pusten fra os.
Kl. 15.30 afsluttes dagen med kaffe og kage.
Det koster 225 kr. pr. person at deltage. Meld jer til hos Anna Monrad senest 20.
september. Betalingen kan indsættes på Reg: 2190, konto: 5080406330.

Tirsdag d. 29. okt. Kl. 19: Bent Isager-Nielsen
Bent Isager-Nielsen er tidligere chef for Politiets Rejsehold og
har i sin karriere været med til at opklare utallige forbrydelser.
Han har skrevet flere bøger, senest ”De syv dødssynder”, der
handler om hvordan hovmod, griskhed, begær, misundelse,
frådseri, vrede og dovenskab findes i os alle i en eller anden
form og kan være kimen til alvorlige forbrydelser.
Bent Isager-Nielsen fortæller om de tunge emner på en levende måde og formår at bringe en befriende humor ind i foredraget.

Fredag d. 15. nov kl. 16-19.30: KirkeBio for 2.-4.kl.
Denne gang skal vi se filmen ”Stjernen”, som fortæller
juleevangeliet set gennem æslets øjne. Efter filmen er
der aftensmad, og derefter kan man vælge mellem en
kreativ aktivitet eller brætspil. Tilmelding til Anna Monrad senest ons d. 13. nov.

Onsdag d. 20. nov kl. 19: Foredrag med Niels Madsen
Niels Madsen fortæller om sine 50 år med maskinstationen i Kåstrup.
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Tirsdag d. 10. dec kl. 19: Julekoncert med Sorø Drengekor
Vi får besøg af de velsyngende drenge fra Klosterkirken i Sorø og deres dirigent
Merethe Lammert Køhl Hansen. Vores egen kirkesanger Pelle er en af koristerne.
Nærmere info følger i næste kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ubberup Valgmenighed i glæde og sorg
Døbte:
Otto Lyng Schøber, søn af Anne Lyng Olesen og Lasse Schøber, døbt 14.04.19
Noah Emil Nordbo, søn af Rikke og Niels Nordbo, døbt 28.04.19
Johannes Fog Sandal, søn af Anne Marie Fog Sandal og Steen Bach Sandal, døbt
28.04.19
Olav Sills Mogensen, søn af Lykke Sills og Simon Sills Mogensen, døbt 15.06.19
Sylvester Sills Mogensen, døbt 15.06.19
Viola Sills Mogensen, døbt 15.06.19
Absalon Klejs Mortensen, søn af Anna Ildutova og Jonas Hintze Klejs Mortensen,
døbt 15.06.19
Viede:
Lene Carlson og René Toftegaard Olsen, viet 20.04.19
Rikke og Niels Nordbo, viet 27.04.19

Døde:
Lis Larsen, bisat 29.03.19
Karl Ove Gammelby, begravet 04.05.19
Ejnar Sloth, begravet 07.05.19
Bent Arne Jensen, bisat 09.05.19

Indmeldelser:
Anna Elise Rasmussen, København
Janeck Henrik Forman, Havnsø
Desirée Biirthe Elisabet Forman, Havnsø
Henning Klejs Mortensen, Kalundborg
Lone Hintze Pedersen, Kalundborg
Gitte Bay Nielsen, Asmindrup
Torkel Sloth, Jyderup

Foto: Jens Nielsen

De ovenstående personer er nævnt her med tilladelse fra dem selv eller deres pårørende.
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Salmehjørnet
1. Den skønne jordens sol gik ned;
men stjerneskarerne funkle.
En større verdens herlighed
nedglimter nu i det dunkle.
2. Al verden som en kirke stor
bag sky sig hvælver foroven;
i templets krog Guds grønne jord
er skjult som et blad fra skoven.
3. På mindste blad i største skov
har glade skabninger hjemme;
hvor liv sig rører til Guds lov,
det mindste han ej vil glemme.
4. Gud! i din hånd alt stort er småt,
men kært det mindste tillige.
Den barnesjæl er bjærget godt,
som skjuler sig i dit rige.
B.S. Ingemann
Ved Grundtvigs side som salmedigter står Ingemann. De to forholder sig som dur til
mol. Grundtvig holdt meget af Ingemann, fordi han i vennens natur fandt noget
mildt og elskeligt, som han selv savnede.
Ingemann var lektor i dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi i 40 år.
Går man en stille sommeraften i parken omkring Sorø Akademi og ser ud over søen, oplever man en mærkelig blanding af natur og kultur. Det er et stykke rendyrket idyl, man går i.
Sådan har Ingemann også oplevet det. Når man synger hans aftensange, er det
den store fortrøstning, der slår én. Ja, Ingemann er sikker på, at Gud som en elsket
far passer både på naturen og mennesker og omsorgsfuldt breder stjernetæppet
ud.
I salmen ” Den skønne jordens sol gik ned ” er hele verden blevet én stor kirke,
hvor jorden er skjult som et lille blad i skoven, men netop det mindste har Guds
særlige bevågenhed.
Melodien er af Weyse, som var en berømt komponist og organist. Salmen er fra
1838 og har ikke før været i vores salmebog. Den har nr. 32 i den nye.
Karen Margrethe Gammelby
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Mød et medlem
Roland Durup
lærer på en efterskole i Vestjylland.
I 1981 slog vi os ned i Viskinge, og jeg blev
ansat på Viskinge Skole-behandlingshjem.
Sideløbende tog jeg en kandidatuddannelse i psykologi.
Vi har to børn, Tjalfe og så George, vores
plejebarn, som stadig er en del af familien.
Efter ca. 20 år skiftede jeg over til at arbejde for Landsforeningen Livsværk, som driver institutioner for børn og unge, der er i
sårbare situationer og har brug for støtte.
Jeg har altid brændt for de lidt ”skæve”
børn. Mine forældre tog sig af sådanne
børn og unge, så jeg har det med hjemmefra. Der er en fantastisk energi i sådan nogle børn! Og når man først vinder deres tillid,
så hænger de ved én. Min hovedtanke er,
at børn er selvstændige væsener og skal
tages med på råd. Vi skal lytte til børnene.
Nu er jeg gået på pension men sidder i syv
bestyrelser og har også lidt konsulentarbejde for Landsforeningen Livsværk, så jeg
har nok at se til. Jeg har også et projekt på
Grønland, hvor jeg skriver en bog om pædagogik for et børnehjem i Nuuk. De har
udviklet nogle metoder, hvor de tager ud i
naturen med børnene, men de mangler
den underbyggende teori, så de kan argumentere for deres arbejde overfor forvaltningen osv.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Vi er gennem årene kommet i forskellige
kirker, og det var nok omkring 2006, vi
begyndte at komme i valgmenigheden.
Mine forældre var medlemmer af en frikirke i Århus, Det danske Missionsforbund.
Hvad angår friheden og det glade menneskesyn, kan jeg faktisk se nogle lighedspunkter mellem den frikirke og så den
grundtvigske måde at anskue livet på. Jeg
kan godt lide den demokratiske måde, det
foregår på i valgmenigheden, og så det
med, at det gerne må være lidt muntert.
Hvad har for dig været den største begivenhed i Ubberup Valgmenighed?
Julegudstjenesten er altid noget, vi glæder
os til. Jeg synes, det er rigtigt dejligt at
mærke det store fællesskab dén dag.
Hvad bruger du kirken til?
Det, jeg nyder mest ved gudstjenesten, er
roen. I vores familie har vi den tradition,
når vi er på ferie, at vi skal ind i mindst én
kirke om dagen. Bare det at mærke roen i
et kirkerum er værdifuldt.
Det er fint at høre udlægningen af en bibeltekst, men for mig skal der være en sammenhæng mellem tanke og handling. Jeg
har brugt det meste af mit liv på diakonalt
arbejde, altså det omsorgsarbejde, vi som
kristne mennesker er forpligtet på. Vi er
her jo kun af én grund, og det er, at vi skal
være der for hinanden. For mig skal der
være et output af troen. Outputtet, når jeg
er i kirke, er, at jeg får noget inspiration og
kan skabe noget mening i min tilværelse,
og det er fint. Men jeg er mest optaget af
at kanalisere det over i handling.

Kan du beskrive dit livssyn?
Næstekærligheden er omdrejningspunktet
for mig. Som Jan Lindhardt har skrevet, så
er vi altid nummer tre i vores eget liv. Der
er Gud, så er der vores næste, og så kommer vi selv i tredje række.
Har du nogen særlige interesser?
Naturen, kunst og klassisk musik betyder
utroligt meget for mig. Jeg interesserer mig
også for madlavning og for hundeopdræt.

Hvad er din tilknytning til egnen?
Da jeg mødte Susanne, arbejdede jeg som
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Har du en yndlingssalme/sang?
Ja, jeg har mange. Men ”Den signede dag”
og ”Se nu stiger solen” er dejlige; de er
begge så livsbekræftende.

Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42
4400 Kalundborg

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
04 aug

10:00

11 aug
18 aug
25 aug
01 sep
08 sep
15 sep
22 sep
29 sep
06 okt

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

09 okt

17:00

13 okt
20 okt
27 okt
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov
01 dec

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

Lægmandsgudstjeneste. Organist og kirkesangere
står for gudstjenesten.

Konfirmandholdet medvirker ved gudstjenesten
Høstgudstjeneste med kirkekaffe
-pga. rejse til Færøerne
FDF’erne fra Ubby medvirker
Konfirmation
De sjællandske Valgmenigheders Efterårsmøde i
Vallekilde - læs mere på side 8.
Kirke for Krudtugler, familiegudstjeneste m. spisning. Tilmelding til præsten senest man d. 7. okt.

Allehelgen

1. søn i advent. Kaffe og kringle i præstegården

Kirkebil: Henvendelse til formand Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00.
Tlf. 4041 3347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.
Præst Anna Monrad holder ferie 14. - 21. okt. Janne Sulkjær fra
Vallekilde Valgmenighed vikarierer (tlf. 5965 6580).

- Kontaktoplysninger står nu på side 2 i bladet.

