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Nyt fra bestyrelsen
SKAT har meddelt, at valgmenighederne ikke længere kan få oplysninger om
medlemmernes skattepligtige indkomst til brug for beregning af medlemsbidragets størrelse. Meldingen fra SKAT er, at valgmenighederne fremover selv må indhente oplysninger hos deres medlemmer.
Det betyder, at de enkelte medlemmer i deres private, digitale skattemappe selv
skal give tilladelse til, at valgmenighedens kasserer kan se skatteattesten og ad
den vej få oplysning om indtægt.
Det er lykkedes valgmenighederne at få Skatteministeriet til at sørge for, at skatteattesten fremover kun vil indeholde oplysning om skattepligtig indkomst
(således at formueoplysninger er skjult).
Bestyrelsen vil derfor venligst anmode alle valgmenighedens medlemmer om snarest hver især at foretage denne bemyndigelse, så kassereren kan få adgang til
oplysningerne om den skattepligtige indkomst. Oplysningerne behandles strengt
fortroligt og anvendes kun til beregning af medlemsbidrag. Bemyndigelsen skal
fornyes hvert 5. år. Herunder findes en vejledning i, hvordan bemyndigelsen foretages.
Hvis man ikke har en computer, kan man i stedet tage en kopi af sin årsopgørelse
og sende den til kassereren. Den skattepligtige indkomst efter personfradrag skal
fremgå, resten kan overstreges, hvis man ikke ønsker, at kassereren ser det.
Hvis man har vanskeligheder med at følge vejledningen, eller har spørgsmål, kontakt da venligst valgmenighedens kasserer Lonny Sørensen (tlf. 59 29 40 52), så
vil hun hjælpe.
Vi beklager besværet og håber på medlemmernes forståelse.
Bestyrelsen

Vejledning til digital oplysning om den skattepligtige indkomst:
Fremgangsmåde:
•

Gå ind på www.skat.dk, og log dig ind på din personlige skattemappe

•

Klik på "profil" i menuen øverst til højre

•

Klik på fanen "Autorisation af rådgivere/andre"

•

Skriv valgmenighedens CVR-nummer i feltet:

•

Sæt hak ud for "skatteattest". Udløbsdatoen sættes automatisk til om
5 år, hvilket er det maksimale.

•

Klik på "Godkend" for at gemme ændringen!

•

Log dig ud af skattemappen igen
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Nyt fra graveren:
Rådyrene bliver ved med at spise af kirkegårdens blomster. De er en plage landet over for os gravere. Det viser sig desværre, at det er meget svært at sige,
hvad de præcis går efter, da de fra år til år synes at skifte smag. Men et klart
valg fra dyrenes side er stadigvæk stedmoder, tulipaner, roser og nu her i vinter
også hyacinter. Så mit bedste bud i den kommende tid vil være påskeliljer/
narcisser og krokus. Ønsker man at sætte en buket, kunne gerbera, krysantemum, liljer og nelliker være en idé.
Efterlysning: Er der nogen, der ligger inde med gamle kornsække (ca. 200 liter)? Jeg mangler nemlig nogle til løvsugeren. På forhånd tak!
Birgitte

Nye medlemmer:
Charlotte Rugbjerg
Birgitte Kofoed Hendriksen
Morten Stig Sandner
Pernille Rosen Madsen
Walter Rosen Sandner
Jens Thorsten Pedersen

HUSK!
Søndag d. 14. juni kl. 11-15:

Krudtuglernes store børnedag!

- Velkommen i Ubberup Valgmenighed!

En dag for hele familien!
Gudstjeneste, grillmad, leg, aktiviteter og supersej børnemusik!
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Alderdommens mange ansigter
”Det værste ved at blive ældre er, at ens jævnaldrende er blevet så frygteligt
gamle”… Sådan har filminstruktøren Erik Dibbern engang sagt.
Er alderdommen en plage eller en gave? Eller måske er den der bare?
Alderdom opleves forskelligt af forskellige mennesker. Ens fysiske tilstand kan
betyde meget for, hvordan det opleves at blive ældre. Svækkelse og sygdom kan
gøre livet surt. Men med alderen kan også følge en stor taknemmelighed over
det, man har fået lov at opleve.
En gevinst ved at blive ældre er den store livserfaring, der følger med. Ingrid
Bergman har formuleret det således: ”Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt.”
Personligt er jeg meget optaget af de
mange forskellige livshistorier (og livsstykker!), jeg møder i mit virke som
præst.
Til dette kirkeblad har jeg talt med nogle
af vores ældre medlemmer og fået lov
at dele deres tanker om det at blive ældre. Der skal lyde en stor tak til de medvirkende!
Anna Monrad

Rigmor Kristoffersen, 98 år:
”Ja, alderdommen kommer jo til en på forskellig vis. Jeg er så heldig at være
blevet gammel uden at have ondt, og selvom jeg ser meget dårligt, så kan jeg
klare mig selv, og det er jeg meget, meget taknemmelig for.
Jeg er lykkelig for, at jeg har en stor familie, som tit besøger mig. Så lever jeg
med i deres liv, og det betyder meget for mig.
Jeg savner min mand meget. Alt det gode, jeg oplever med vores børnebørn og
oldebørn—det ville have glædet ham. Jeg mangler ham at glæde mig sammen
med!”
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Svend Åge Nielsen, 84 år:

Karl Buch, 89 år

”Jamen, jeg er glad for at have fået
lov til at låne livet så længe! Det hele
bliver mere besværligt, når man bliver
ældre, men alligevel er jeg glad for
det, jeg har. Jeg kan da stadig både
tænke og sanse, og det er godt.
Hver morgen sidder jeg med min morgenkaffe og ser solen stå op—det er
så skønt.
Man tager ikke livet ens, men som jeg
ser det, kan det ikke hjælpe at beklage sig. Jeg er glad for hver en stund,
jeg får lov at være med.”

”Det mest generende for mig ved at
blive ældre har været gradvist at miste synet. Endnu kan jeg se lidt, men
jeg må jo tage det, som det kommer.
Jeg har bestræbt mig på at leve sådan, at jeg også kan være bekendt at
tage herfra. Jeg har altid prøvet at se
det positive i livet. Når man er negativ, tærer det voldsomt på både psyken og fysikken.
Det betyder meget for mig, at jeg stadig kan bo herhjemme i mit hus og
klare mig, og det skyldes især min
gode ven Jens, som hjælper mig.”

Foreningen af Grundtvigske Valg– og frimenigheder holder Årsmøde i Rødding Frimenighed
Søndag d. 7. juni 2015 er Rødding Frimenighed vært for Årsmødet, som foregårpå Rødding Højskole. Overskriften er ”Tid, sted og forandring”. I år er der kun
program søndag, og ikke som normalt lørdag og søndag. Til gengæld har man
efterfølgende mulighed for at blive i Rødding og deltage i et firedages klassisk
højskoleophold.
Søndagens program begynder med gudstjeneste ved præst Mette Geil. Efter
frokosten er der generalforsamling og derefter kaffe med sønderjysk kagebord.
Eftermiddagens aktiviteter byder bl.a. på foredrag ved biskop Elof Westergaard,
og om aftenen er der koncertaften med oplæsning ved forfatter Ida Jessen.
Det koster 400 kr. at deltage, og man bedes melde sig til hos Anna Monrad senest d. 4. maj. Der er mulighed for indkvartering fra lørdag aften. Hele programmet for årsmøde og højskoleophold samt tilmeldingsblanket findes på vores
hjemmeside og i kirkens våbenhus—eller kan rekvireres hos din præst.
Bestyrelsen håber, at vi kan samle en god flok fra Ubberup Valgmenighed, som
vil bruge en dag på hyggeligt samvær med andre gode valgmenighedsfolk!
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Det sker i Ubberup Valgmenighed
Ons d. 4. marts kl. 14.30-16; Sangeftermiddag om Carl Nielsen
En hyggelig eftermiddag for alle de sangglade! Organist Karen Margrethe Gammelby og præst Anna Monrad har lagt programmet for
den første halve time, hvor det kommer til at handle om dette års
150 års-fødselar, Carl Nielsen. Efter kaffen er der som vanligt
”ønskekoncert”. Kom og syng med!

Ons d. 25 marts kl. 19: Foredrag med Lisbeth Trinskjær
Vi får besøg af vores ”nabo”, Lisbeth Trinskjær, som er forstander på Ubberup Højskole og desuden formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Lisbeth vil fortælle om
Ubberup Højskole i nutid og fremtid og om, hvordan hun ser
højskolernes placering i samfundet i dag.
Søn d. 19. april kl. 10: Gudstjenestens ABC
Ved årets forklaringsgudstjeneste vil Lisbeth Andreasen og Anna Monrad
fortælle om, hvad der er det særlige ved vores måde at holde gudstjeneste
på her i valgmenigheden—og hvorfor vi gør sådan! Efter gudstjenesten er
der kaffe og efterfølgende kan de interesserede blive hængende og få lejlighed til at stille spørgsmål om kirken og gudstjenesten.
Tors d. 23. april kl. 19: Med sportsjournalisten på arbejde
Sportsjournalist Jakob Melgaard har i snart 10 år været
med, der hvor det sner i sportens verden. Jakob er på pletten, både når der skal sættes verdensrekord i 100-meterløb
ved OL, og når Ølsemagle møder Svebølle i DBUs landspokalturnering. Denne aften besøger han valgmenigheden og
fortæller om sine oplevelser og det daglige arbejde med
sportsjournalistikken.
Ons d. 20 maj kl. 19: Ubberup-aften!
Folk, der brænder for noget, er altid spændende at høre på! Hver især har
vi vores områder, hvor vi har en særlig viden. På denne aften kan du møde
fem af valgmenighedens medlemmer og høre dem fortælle lidt om hver deres særlige interesse: Gunnar Jørgensen, Kristian Tingager, Beate FogLarsen, Rikke Breindahl Knudsen og Ole Nielsen!
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Mød et medlem
Grethe Ebdrup
blev gift, flyttede jeg også til Svebølle i
1947. Her voksede vores fem børn op,
mens Einar og jeg tog del i byens foreningsliv og i skolearbejdet, hvor jeg i
mange år trådte til som vikar. Jeg blev
valgt ind i Bjergsted kommunalbestyrelse i to perioder, inden vi flyttede til Hallebyåen i Hvidebæk, hvor vi boede i 25 år,
inden vi til sidst endte her i Kalundborg.

Hvornår satte du første gang dine ben i
Bethlehemskirken?
Det gjorde jeg i september 1996. Min
mand Einar og jeg skulle fejre guldbryllup,
vi hørte til Jorløse kirke og havde et ønske
om samle vores 60 gæster til en lille højtidelighed i kirken inden festen. Desværre
skiftede præsten job den dag og foreslog,
at vi talte med Margrethe Brodthagen,
som vi ikke kendte den gang. Heldigvis
sagde Margrethe ja, hun er døbt i Jorløse
kirke, hvor hendes far havde været præst.
Naturligvis ville vi inden den store dag
høre Margrethe og se hendes kirke, så vi
tog for første gang til gudstjeneste i valgmenighedskirken. Vi kom i god tid og gik
en tur på kirkegården, pludselig siger min
mand: "Nu ved jeg, hvor jeg skal ende mine dage - det bliver her!".
Da Margrethe var med til at gøre vores
guldbryllup til en uforglemmelig dag, og vi
begge kunne lide at komme i valgmenigheden, meldte vi os ind.

Kan du beskrive dit livssyn?
Mit livssyn er lyst og positivt. Jeg ser livet
som en gave og glæder mig over hver ny
dag, jeg får. Min ungdom er præget af de
fem krigsår. Med en far i tysk koncentrationslejr, en hverdag med jernbanesabotage og deltagelse i modstandsbevægelsen
ved jeg, at frihed også betyder ansvar.
Man skal hver dag prøve på at leve et ordentligt liv og hjælpe, hvor man kan, så
langt som evner og kræfter rækker.
Har du nogen særlige interesser?

Mine interesser er mange, men har ændret sig med årene.
Det dejlige havearbejde kan jeg ikke
længere klare, og mine fingre kan ikke
længere holde om en synål. Det kan være svært at affinde sig med, at alderen
sætter sine spor, når man før har kunnet
det hele. Men - så glæder jeg mig i stedet over at læse mange gode bøger og
min morgenavis, jeg går til bridge og kan
stadig strikke til de mange oldebørn.
Slægtsforskning over nettet har jeg prøvet i flere år, det er spændende, men
det er svært. Jeg har heldigvis ikke tid til

Hvad bruger du kirken til?

Først og fremmest for at høre præstens
fortolkning af evangeliet, som giver mig
stof til eftertanke. Jeg glæder mig over
musikken og salmesangen, samt det
gode samvær med menigheden.
På en hverdag, hvis kirken er åben, går
jeg ind og sætter mig og finder en dejlig
ro i stilheden.

at kede mig. Min familie er blevet stor, den
er mit faste omdrejningspunkt, og jeg kan
stadig følge hver eneste af dem og glæde
mig over de mange breve og billeder, som
jeg dagligt får fra dem over nettet.

Hvad er din tilknytning til egnen?

Jeg er vokset op i Langå ved Randers.
En by, hvor indre Mission stod stærkt.
De var så hellige i den by, at det næsten
ikke var til at holde ud.
Min mand Einar begyndte at arbejde på
Øresø Fabrik i Svebølle i 1946, og da vi

Har du en yndlingssalme/sang?
Ja, ”Dejlig er jorden” og ”Op al den ting”.
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B
Afs:
Verner Christensen
Tingvejen 42

Gudstjenester i Ubberup Valgmenighed
01 mar
08 mar
15 mar
22 mar
29 mar

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

02 apr
03 apr
05 apr
12 apr
15 apr
19 apr
26 apr
03 maj
10 maj
14 maj
17 maj
24 maj
31 maj

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

Palmesøndag, kirkens fødselsdag. Kaffe i præstegården.
OBS: Husk, at vi går over til sommertid!
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag med kirkekaffe
Kirke for Krudtugler—familiegudstjeneste med spisning
Gudstjenestens ABC—læs mere inde i bladet
Aftengudstjeneste
Gudstjeneste og Årsmøde (Bemærk nyt tidspunkt!)
Pinsedag. Laksemadder og boblevand efter gudstjenesten

Præst Anna Monrad skal på efteruddannelse fra d. 9.-13. marts og holder ferie fra
d. 6.-12. april. Janne Sulkjær fra Vallekilde afløser i begge perioder og kan kontaktes på tlf. 5965 6508.
Kirkebil: Henvendelse til Steen Gammelby senest fredag kl. 18.00. Tlf.
40413347. Kirkebil kan også benyttes til møder og foredrag.
Telefonnumre m.v.:
Formand:
Steen Gammelby, 4041 3347
Graver:
Birgitte Simonsen. Træffetid på tlf. 2285 3140
tirs-fre kl.11.30-12.30.
Organist:
Karen Margrethe Gammelby, 5950 0207
Kasserer:
Lonny Sørensen, 5929 4052 / 6174 2033
Præst:
Anna Monrad, 5950 7008.
E-mail: ubberupvalgmenighed@mail.dk
Hjemmeside: www.ubberupvalgmenighed.dk
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