KIRKEBLADET
Udby-Ørslev
December 2018 - Juni 2019

DET SKER I NOVEMBER OG DECEMBER
ALLE HELGENS GUDSTJENESTE

04.11

Det kan være svært for omgivelserne at forstå, hvordan man kan sørge så meget. Når man ikke
selv sørger, har man svært ved at sætte sig ind i andres sorg. Selv mennesker, der er tæt på
en, kan nemt komme til at sige, at nu må man altså se at komme videre. Sorgen kan være en
forbandelse for, hvordan kan vi mennesker lægge noget bag os, som hele tiden kommer imod
os? Tingene går i ring, som tiden går. Vi tænker meget lineært - at sorgen er noget, vi skal lægge
bag os, som noget vi skal have overstået, så vi kan KOMME VIDERE. Men det kan vi ikke, og det
skal vi ikke nødvendigvis.
Søndag den 4. november er det Alle Helgens søndag. Her mindes vi dem, der ikke er blandt
os mere. Det sker ved to stemningsfulde gudstjenester, hvor der også er plads til ro og
eftertænksomhed, i Ørslev Kirke kl. 17.00 og i Udby Kirke kl. 19.00.

02.12

ADVENTSKONCERT
Årets advents koncert bliver i år udført af fremtidens
spirende musiktalenter. Vi er heldige at få besøg af elever fra
Vordingborg Musikskole. De vil spille et alsidigt repertoire med
vægt på julemusik af både akustisk og klassisk karakter. Har du
ikke helt fundet julestemningen endnu, så vil du helt sikkert
finde den i Ørslev kirke denne første søndag i advent.
Det sker i Ørslev Kirke søndag 2. december kl.19.30.
Alle er velkomne.

Fra 2019 har menighedsrådet og præsten valgt at holde den
musikalske proﬁl som er kendetegnet ved Udby-Ørslev kirker.
Det betyder at der arrangeres varierede koncerter gennem hele året,
i stedet for musikfestivalen i august.
Alle er velkomne til koncerterne
den 26. februar, den 10. marts og den 9. maj.
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09.12

LUCIAOPTOG
Lucia-optog med elever fra Ørslev skole,
bærer dette år lyset ind, tidligere end vi
plejer. Gudstjenesten begynder kl. 9.00 i
Ørslev Kirke, mens det endnu er tusmørke.
Vi skal synge nogle salmer og fagte os
igennem trosbekendelsen. Der vil være bagt
luciabrød sammen med anden forfriskning i
våbenhuset. Alle er velkomne.
Det sker i Ørslev kirke søndag den
9. december kl. 9.00.

16.12

DE NI LÆSNINGER

De ni læsninger samler både konfirmanderne og kirkernes kor samt mange fra menigheden.
Læsningerne handler om de helt store spørgsmål i livet. Det handler om, hvad vi mennesker
glemmer og hvad vi mennesker husker? Hvad gør det ved os mennesker, at vi glemmer og
hvad gør det ved os mennesker, at vi husker? Hvad SKAL vi huske og hvad SKAL vi glemme?
Hvad betyder det for os som væsen, at vi føler os husket, hvad betyder det for os at blive
glemt? Det enkle ord glemme, stiller os overfor de dybeste gåder om liv og død og om tid
og evighed. Bibelen er rig på brugen af ordet glemme. For det at huske og det at glemme
hører til to af de mest hemmelighedsfulde egenskaber, i hvilken Gud-billedligheden viser sig i
mennesket.
Ethvert barn udvikler sig fysisk og åndeligt. Det bevarer noget og lægger noget bag sig. Det
husker og det glemmer. I en sund udvikling gør den rette balance mellem de to forhold barnet i
stand til at udvikle sig mod nye udfordringer.
Den første læsning handler om begyndelsen, hvorfra alt kommer. Men Gud er ikke kun
begyndelsen, han er også enden, hvortil alt går. Han er skaberen af det nye, såvel som det
gamle. Han har givet alle skabninger nutid, og nutiden går mod fremtiden, skønt den hviler i
fortiden. Derfor har alt liv også modtaget glemslens gave.
At glemme på trods af, at man husker, er tilgivelse. Vi kan kun leve, fordi vor skyld er tilgivet og
således evigt glemt, og vi kan kun elske, fordi vi tilgiver og bliver tilgivet.
Læsningerne handler om alt dette. Hvad SKAL vi huske og hvad SKAL vi glemme?
"De 9 læsninger" er en Gudstjeneste-form som stammer fra England - første gang afholdt
juleaften 1918 i Kings College Chapel i Cambridge, hvor den i dag er blevet en tradition
juleaften. Den er efterhånden blevet en tradition også i de danske kirker op til julen, hvor vi
rigtig kommer i julestemning igennem musik og oplæsning af bibelske tekster fra skabelsen
til Jesus fødsel. Medvirkende: UØ koret under ledelse af Alexander Noval, samt oplæsning fra
menighed og kommende konfirmander.
Det sker i Udby Kirke søndag den 16. december kl.19.30.
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DECEMBER 2018
24.12

JULEAFTEN FOR BØRN
Igen i år holder vi en ekstra gudstjeneste, der ligger tidligt på dagen, så
børnefamilierne kan få det hele med. Det sker juleaften kl. 13.00 i Ørslev Kirke.

26.12

ØNSK EN SALME

Julen er også ønskernes tid. Vi giver hinanden gaveønsker i håbet om, at de bliver indfriet.
Peter Faber skriver i 1848 i ”Højt for træets grønne top”; Hvad du ønsker, skal du få, når jeg
blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme. I Ørslev kirke forsøger vi at indfri
de ønsker til salmer fra salmebogen, som vi ikke har sunget i advents- og juletiden. Denne
gudstjeneste giver plads til at vi synger en masse dejlige og elskede julesalmer. Kom og ønsk en
salme. Det sker tirsdag den 26. december kl. 10.30 i Ørslev Kirke.

01.01

NYTÅR I PRÆSTEGÅRDEN

Kristendommen bliver sat i gang og det er som bekendt en lang historie; Den går fra skabelse
over syndefald – og til det julen handler om; at Gud blev menneske og kom ned på jorden til
os. Det er i lyset af hans navn, at vi hvert år får lov at tage hul på et nyt år sammen. Vi har
vores tanker, vores savn, vores svigt og vores bekymringer! Vi sidder også med vores glæde,
vores taknemmelighed, vores håb om, at året vil bringe godt nyt til os. Højtiderne binder os
sammen. Vi har tillid til, at vi får en ny begyndelse, at vi går ind i det nye år uden belastende
fejltrin i bagagen. Dette kræver ydmyghed. Det er denne ydmyghed, hvor man står med hatten
i hånden; ligesom historien om elefanten og musen. Hvor ser du dog lille og ubetydelig ud,
siger elefanten til musen, som svarer: ja, jeg har også lige været syg. Alle er velkomne til at
ønske hinanden godt nytår i præstegården med et glas bobler og hjemmelavet kransekage.
Det sker efter gudstjenesten tirsdag den 1. januar 2019 kl. 15.00 i Udby Kirke.

06.01

FDF, NYTÅRSPARADE

Der er stemningsfuld nytårsparade med FDF denne Hellig trekongers søndag i Ørslev
Kirke kl. 10.30. Det handler om de tre vise mænd, der ikke var i tvivl om, at den stjerne de
havde set, betød at et ganske særligt barn var blevet født og de besluttede sig til at opsøge
barnet og fortælle forældrene, hvilket særligt gave de havde fået.

21.02

HVAD SKER DER I KIRKERNE?

Kom og hør om menighedsrådets arbejde. Hvad er der sket det sidste år og hvad sker der
fremover? Du er meget velkommen til at komme med forslag. Der vil også være en kop kaffe/
te på kanden. Det sker i Kirkeladen i Ørslev torsdag den 21. februar kl. 19.00.
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MUSIK I KIRKEN
KONCERT MED SVINGENDE JAZZ & SVEDIG BLUES 26.02
Med Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost
Miriam Mandipira vokal, Kjeld Lauritsen
hammond, Per Gade guitar og Søren Frost
trommer.
Koncerten vil være en lækkerbisken for elskere af
både jazz og blues med alt fra swingende jazz over
smukke ballader til svedig blues og funkmusik. Alt
udført på et højt professionelt niveau og med stor
spilleglæde!!
I front er sangerinden Miriam Mandipira. Med
rødder i Zimbabwe har hun de senere år været
et kærkomment indslag på den danske jazz- og
bluesscene.
Hun er inspireret af blandt andre Ella Fitzgerald og
Aretha Franklin, og har sunget sig ind i de danske
hjerter. Miriam Mandipira giver desuden prøver på
populære sange fra sit elskede Afrika.
Med Miriam Mandipira venter der en oplevelse på
højde med de bedste internationale stjerner!
Kjeld Lauritsen spiller på det store hammondorgel med roterende lesliehøjttaler og fodpedaler.
Han er kendt for at udnytte instrumentet i legesyge improvisationer. Kjeld Lauritsen havde i
mange år bandet ”The Organizers” sammen med den amerikanske saxofonist Bob Rockwell.
Siden da har han udgivet 6 CD´er i eget navn foruden et par plader med Big Band.
Guitaristen Per Gade har i mange år været ankermand i de mange hammond projekter fra
Kjeld Lauritsens hånd. Per er en af de mest efterspurgte danske guitarister og er bl.a. guitarist
i Radioens Big Band. Han dækker et bredt spektrum fra swingmusik til blues og moderne jazz.
Som solist er han særdeles markant, men samtidig er han en smagfuld akkompagnatør, der altid
får det bedste ud af sine medspillere.
Trioen kompletteres nu af Søren Frost, der efter mange år med Skipper/Just/Frost og DR
Bigband vil fyre op under hammondorglet med sine fede grooves. Hans eminente teknik
og store kendskab til jazzens og bluesens mange stilarter gør ham til det ideelle valg til
et hårdtswingende jazz- og bluesband som Hammond Time. Hans kærlighed til New
Orleansmusikken i dens mange former vil desuden bringe et party-element til bandet.
Det sker i Ørslev Kirke tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30. Entré ved indgangen 50 kr.
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MUSIK I KIRKEN
10.03

SYDAFRIKANSKE VOKALER

Den danske vokalgruppe Baobab Sisters kommer til Udby
Kirke til en eftermiddag spækket med fantastiske sange og
gode historier fra Sydafrika
Der er garanti for en stemningsfuld, energisk og anderledes
koncert, når vokalgruppen Baobab Sisters besøger Udby Kirke
den 10. marts 2019 kl. 15.00.
Baobab Sisters specialiserer sig i at synge sydafrikanske sange
på lokale sprog som zulu, xhosa og sotho. Gruppen rejser til
Sydafrika en gang om året og har over årene opbygget et repertoire med et bredt udsnit af
landets sangskat. Publikum bliver præsenteret for alt fra politiske sange skrevet under apartheid
over traditionel musik til moderne popnumre om den svære kærlighed. Alt sammen tilsat dans
og høje, begejstrede ’yelelele’-råb samt gode historier og anekdoter fra gruppens mange rejser.
Koncerten i Udby Kirke ligger i øvrigt kort tid før Baobab Sisters skal på endnu en Sydafrikatur
i april 2019 - denne gang for at promovere en ny CD, som er blevet til i samarbejde med et par
af Sydafrikas store sangere, sangskrivere og producere. Hen over efteråret bliver de nye numre
derfor øvet godt igennem for at være klar til både koncert og tur, og gruppen glæder sig til at
præsentere både nyt og gammelt repertoire for publikum i Udby Kirke.
Entré ved indgangen 50 kr.

AFTENGUDSTJENESTE MED KORET

16.01 + 27.03

Det er blevet sagt, at i fremtidens samfund vil stilheden være en af de ting, som folk vil betale
allermest for at sikre sig. Et hjem, hvor der ikke er larm, en arbejdsplads uden støj, en ferie hvor
der lokkes med stilhed, på linje med sol og varme eller aktiviteter og eventyr.
Det er interessant, at stilheden er blevet en mangelvarer i det moderne samfund. Vi har alle fået
et tempo ind på livet, både på arbejdet og i det private, hvor der er 117 ting vi skal nå.
Man kan spørge sig selv, er det nu så galt? Hvis alle gør det og alle er enige om at holde et højt
tempo? Problemet er bare, at når vi udsættes for en hektisk travlhed, så træner vi ikke evnen til
at fange noget af det bæredygtige i tilværelsen. Hvis man vil opfatte noget, som siges stille, så
må man lytte intenst. Visse ting kan kun formidles i en form for ro. Roen skaber nemlig rum til
eftertanke og skærper ens opmærksomhed.
Hvis vi ikke træner denne sans, så kompenserer vi på anden måde; nemlig ved at skabe vores
egen lykke og være vores livs egne arkitekter. Vi frakobler det religiøse og tanken om Gud. Jeg
skyldes mig selv. Vi skaber vores egen lykke og man hører ofte, at man påtager sig en bestemt
livsstil, som om det var muligt at påtage sig en bestemt måde at leve på, altså på samme
måde, som hvis man om morgenen tager en skjorte eller en kjole på. Men de væsentlige sider i
livet, er vel netop ikke noget, vi skaber selv, men bliver givet. Det er som med kærligheden, den
modtages kun, den kan aldrig tages.
Der er aftengudstjeneste med KORET onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Udby Kirke samt
onsdag den 27. marts kl. 19.30 i Ørslev Kirke.
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03.03

FASTELAVN FOR BØRN

Det er børnene som fejrer fastelavn, men sådan har det ikke altid været. Oprindeligt var det højtiden hvor
mænd og kvinder klædte sig ud og festede igennem med rigelige mængder af mad og drikke i flere dage.
Alle er velkomne til den traditionsrige fastelavnsgudstjeneste i Ørslev kirke kl. 13.00, hvor vi skal høre en
lille fortælling, fagte os igennem trosbekendelsen og synge de velkendte sange og salmer. Efterfølgende
slår vi katten af tønder i hallen ved Ørslev skole.
Det sker søndag søndag den 3. marts kl. 13.00 i Ørslev Kirke.

EFTERMIDDAG I SELSKAB MED H.C. ANDERSEN
OG SOGNEPRÆST TORBEN MØLLENBACH

07.03

H.C. Andersen var en vidt berejst mand. Lige siden han efter sin konfirmation rejste til
hovedstaden, rejste han rundt over hele Europa, og ofte til steder med krig og konflikt og med
fare for egen sikkerhed. Men hans rejser var også rejser i menneskesindet. Ikke kun sit eget
sind, men menneskers i det hele taget. Han skrev om menneskers opblæsthed, naivitet, angst,
troskab, længsler, kærlighed osv. I foredraget vil Torben Møllenbach fortælle om hans rejser og
lade det, han oplever undervejs, afspejle i hans fortællinger.
Til mødet serveres kaffe og kage. Arrangementet er gratis. Vel mødt.
Det sker torsdag den 7. marts kl. 14.30 – 16.30 i Kirkeladen i Ørslev.

PÅSKE
Imre Kertesz overlevede Auschwitz. Han har skrevet romanen Kaddish for et ufødt barn, som
handler om, hvad det vil sige at være menneske. Han fik nobelprisen i litteratur i 2002 for
et forfatterskab, som hævder den enkeltes skrøbelige erfaring overfor historiens barbariske
vilkårlighed. Som 15 årig blev han deporteret til Auschwitz og blev befriet i 1945 og overlevede
under særdeles vanskelige kår i det stalinistiske Ungarn. I bogen reflekteres over de store
eksistentielle spørgsmål i en verden, hvor Gud har trukket sig tilbage og skæbnen kan virke absurd.
Kaddish er den jødisk bøn, som fremsiges over de døde; det er altså en mindebøn for de afdøde,
som læses flere gange i gudstjenesten, når man har mistet. Kaddish blev et råb om indsigt,
forløsning og forståelse. Spørgsmålet er nemlig, hvordan man kan overleve overlevelsen?
Er det muligt for os mennesker at forstå, at mennesker kan være så onde? Spørgsmålet stilles
af Imre Kertesz, som svarer; JO det onde kan godt forklares med dovenskab, magtbegær,
ryggesløshed, fejhed, paranoia, pyromani, sadisme og andre perversiteter. Og NEJ, det der virkelig
ikke kan findes nogen forklaring på, er ikke det onde. Tværtimod. Det, der ikke kan findes nogen
forklaring på, det er DET GODE.

I PÅSKEN ER DER FØLGENDE GUDSTJENESTER:

Palmesøndag den 14. april kl. 10.30 i Udby Kirke.
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00 i Ørslev Kirke. Igen i år er der fællesspisning i selve kirken.
Der er tilmelding og maden koster kr. 50,Langfredag den 19. april kl. 10.30 i Udby Kirke, hvor der også vil være stille musik fra orglet og
oboen.
Påskedag den 21. april kl. 9.00 i Udby Kirke samt i Ørslev Kirke kl. 10.30.
Anden påskedag den 22. april kl. 10.30 i Udby Kirke.
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GUDSTJENESTE FOR HØREHÆMMEDE
Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede
øst for Storebælt, leder gudstjenesten søndag
den 17. marts kl. 14.00 i Ørslev Kirke, og
han glæder sig til endnu engang at besøge
kirken og møde menigheden.
Kirkeministeriet ansatte ham i 1986 i
stillingen som præst for hørehæmmede
øst for Storebælt, og det betyder, at han
er henvist til ”fremmede” kirker, fordi han
hverken er tilknyttet et sogn eller en kirke.
Når jeg holder gudstjenester, bruger
jeg hjælpemidler, der er relevante for
hørehæmmede, og jeg bruger de samme
hjælpemidler, når jeg varetager kirkelige
handlinger, siger han.
Mange hørehæmmede bruger høreapparat,
men høreapparater er ikke for ørerne, hvad
briller er for øjnene. Man skal lære at bruge
sit høreapparat, og det er svært for mange;
men da det ikke altid er så let at få den
nødvendige undervisning, og nogle af os
mennesker ikke altid er så tålmodige, som
vi ville have gavn af at være, er der alt for
mange høreapparater, der lever et ubemærket
liv uden batterier i brugerens skuffe.
De fleste høreapparatbrugere har god gavn
af at høre over et teleslyngeanlæg, men for
svært hørehæmmede og døvblevne, og for
dem, der endnu ikke har udbytte af at bruge
høreapparat, kan det hjælpe at sætte tekster
på det, der bliver sagt eller sunget. Og det er
sådan jeg gør, når jeg holder gudstjeneste.

17.03

Menigheden får udleveret hele teksten til
gudstjenesten på papir – inkl. prædiken, og
man kan tage papirerne med hjem, siger han.
At høre tale på sit modersmål med et
hørehandicap kan sammenlignes med som
”normalthørende” at høre tale på et fremmed
sprog. Hvis man går i teatret i udlandet, kan
det hjælpe på forståelsen at have læst stykket
i forvejen eller i hvert fald læse det bagefter,
og det gælder, selv om det er et sprog, man
føler sig hjemme i.
Efter behov kan gudstjenesten også
simultantolkes til skrift på en storskærm i
kirken. Hvis nogen, der læser dette, gerne vil
have en sådan simultantolkning, kan man
kontakte mig (e-mail: peha@km.dk) eller
kirkekontoret, og så vil det så vidt muligt
blive arrangeret.
Jeg vil med hjælp fra præst og øvrigt
personale følge sognets sædvanlige
højmesseritual, så godt jeg kan, så at
gudstjenesten ikke bliver anderledes på andre
punkter end præstens person. Læs gerne mere
på www.hhoest.dk
Jeg glæder mig til at møde menigheden og
håber, at I har lyst til at være med, udtaler
Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmede
øst for Storebælt.

CORDELIA er en gruppe, der samles i Kirkeladen i Ørslev onsdag

eftermiddag. Der bliver strikket, syet, hæklet, snakket og drukket kaffe. De
fremstillede ting bliver solgt til fordel for kirkens sociale arbejde. Alle er
velkomne til en hyggesnak. Det sker onsdage kl. 14.00 - 16.00.
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MUSIK I KIRKEN
09.05

JAZZ, SALSA, RAGTIME PÅ ORGEL
Mads Granum er en af Danmarks førende rytmiske organister og kommer
til Udby Kirke torsdag 9. maj kl. 19.30. Hør kirkens nye orgel spille
swingende jazz, salsa, ragtime og meget andet.
Mads Granum vil desuden præsentere sine 8 nye rytmiske orgelpræludier
over kendte salmer. Granums præludier bliver allerede et år efter
udgivelsen spillet af organister i USA, Australien, England, Skandinavien og
Schweiz.
Til koncerten vil man også blive præsenteret for et par af Granums nye
rytmiske salmer fra albummet "Med favnen fuld af kærlighed".
Det sker torsdag den 9. maj kl. 19.30 i Udby Kirke. Entré ved indgangen 50 kr.

31.01 + 28.02 + 28.03

STEMNINGSKIRKE

Når mørket sænker sig og dagens arbejde er ved at være overstået, så er
det muligt at komme i Stemningskirke i Ørslev. Kirkerummet er oplyst
af stearinlys og stemningen er afslappet og uformel. Centralt i kirken kan
man tænde et lys. Der bliver spillet stemningsfuldt musik og der holdes
korte andagter i løbet af aftenen. Du kan komme og gå, når det passer dig
– du kan sidde i ro og fred, så længe du har lyst eller deltage i aktiviteter
i kirken. Præsten har noget at sige, men der vil også være stilhed.
Stemningskirken er for den, der har brug for en pause i hverdagen.
Stemningskirken arrangeres nu for anden gang i Ørslev, men ideen med natkirke, som disse
gudstjenester hedder i andre kirker, er ikke ny. Den første natkirke åbnede i Københavns
Domkirke i 1999 og her tilbød man aftener med dæmpet belysning, stilhed og stearinlys. Siden
har natkirken udviklet sig med samtalegrupper, amatørkor, koncerter, kunstnerbesøg, Chill-Out
med drømmende elektronisk musik og gendigtede bibelfortællinger, gospelworkshop og meget
mere.
I Ørslev indbyder vi alle de mennesker, der ikke har tid, men som gerne vil have det, til at
besøge kirken.
Det sker følgende torsdage: 31.01, 28.02, 28.03 kl. 20.00-21.30 i Ørslev Kirke.

KONFIRMATIONER I 2019
Der er konﬁrmationer følgende dage.
Søndag den 5. maj 2019 kl. 10.30 i Ørslev kirke.
Søndag den 12. maj 2019 kl. 10.30 i Udby kirke.
Bededag, fredag den 17. maj kl. 10.30 i Ørslev kirke.
Kristi Himmelfart, torsdag den 30. maj kl. 9.30 samt kl. 11.30 i Udby kirke.
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PINSEN 2019
PINSEDAG OG ANDEN PINSEDAG

09.06 + 10.06

Pinsen er ikke så håndgribelig som jul og påske, hvor vi har et barn i krybben og manden på
korset. Det er svært at sætte billeder på Helligånden. Pinsen handler om hjertet, derfor er
pinsen hjerternes fest. Vi gør det jo alle sammen, altså det vi har med hinanden, ironi, distance
eller strategier, det tyr vi til, når det bliver for personligt. Helligånden rammer hjertet og der
hvor den virkelig rammer plet, der bliver det pinse. Pinsen gør historien personlige. Der hvor vi
tager det personligt, lige der bliver det pinse.
En kendt dansk digter har sagt, at han går i kirke for at afvikle sig selv. Han er gladest, når han
glemmer sig selv. Det er jo meget centralt i kristendommen, at meningen med livet ligger lige
præcist foran os. Det vi ikke når, det gør Helligånden.
Der er gudstjenester Pinsedag søndag den 9. juni kl. 9.00
i Ørslev kirke samt kl. 10.30 i Udby Kirke.
Der er også gudstjeneste Anden pinsedag mandag den 10. juni kl. 10.30 i Ørslev Kirke.

23.06

HAVEVANDRING I UDBY

Når man glemmer sig selv, får man nemmere øje på andre. Søren Ulrik Thomsen skriver i ”En
hårnål klemt inde bag panelet” følgende:
På en bænk ved Sortedamssøen sidder en gammel mand. Og jeg tænker på, hvad han mon
tænker på. Måske tænker han på sin fars store hånd, på bagsiden af en by, han så fra togvinduet
en tidlig morgen på vej til Paris, på et mærkeligt tapetmønster, på sin kones duft og den
sommernat, han og Anita kravlede over hegnet til Frederiksberg have. Og jeg tænker på, om alt
dette kun eksisterer, så længe han lever, eller om der findes en Evighed af øjeblikke, hvor alting
altid er?
Der er gudstjeneste med havevandring i præstegårdshaven
søndag den 23. juni kl. 10.30 i Udby.

KORETS SOMMERKONCERT

12.06

UØ koret giver ej Honnør men lover godt Humør! Kl. 19.30 i Ørslev Kirke
Kom og oplev UØ koret synge et varierende repertoire fra Barok til Rock, som de har øvet sig
på henover foråret. Koncerten er med fri entré samt et lille glas til ganen og lidt til maven.
UØ koret består af en gruppe på omkring 20 sangglade kvinder og mænd, der har fast øvning
hver onsdag aften kl.19-21.30 i Ørslev kirke, hvor de bliver dirigeret af Kirkens organist Alexander
Noval.

udbykirke.dk
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Kirkerne

www.udbykirke.dk
www.oerslevkirke.dk

Udby Kirke, Pasmergårdsvej 13, 4750 Lundby
Ørslev Kirke, Ørslevvej 134, 4760 Vordingborg
Begge kirker er åbne fra morgenringning
til aftenringning

Find kirkerne
på Facebook

Sognepræst

Sognepræst Jesper Blomgren har studieorlov i perioden 1. september til 1. december
2018 og henviser til Tina Preus Hansen på
telefon 55 98 10 19 eller mail
tiph@km.dk

Jesper Blomgren
Udby Præstegård
Spangsvej 174
4750 Lundby
Tlf: 55 98 10 19
Mail: jbb@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag (mandag fri)

Regnskabsfører
Randi Bjørk
Tlf. 25 33 39 80

Adresser
Formand for Udby-Ørslev menighedsråd
Torben Køhler Christensen
Ellerødvej 20, 4760 Vordingborg
Tlf.: 55 98 50 75
Mail: torben@dlgmail.dk
Kirkeværge ved begge kirker
Inge Lindegaard
Høtoften 4, 4760 Vordingborg
Tlf: 21 86 56 41
Mail: hli@mail.tele.dk

Organist ved begge kirker
Alexander Noval. Tlf.: 29 91 82 73
Mail: organist@noval.dk
Kirkesanger ved begge kirker
Sanne Damore. Tlf: 26 28 67 08
Mail: sannedamore@hotmail.com
Graver ved begge kirker
Benny Jacobsen.
Tlf. 23 48 41 29
Ansatte ved de 2 kirker har
fast fridag om mandagen

Grundtvigs Mindestuer

FDF Ørslev-Vordingborg

Se kirkens hjemmeside for åbningstider.
Åbent for grupper hele året efter aftale.
Entrè: Voksne 30,- kr.
Børn/studerende 10,- kr.
Kontaktperson: Dorrit Røtting
Tlf: 60 48 58 20
Mail: dorrit@adslhome.dk

(frivilligt drenge- og pigeforbund)
Kontaktperson: Henrik Sørensen
Tlf: 23 34 84 88
Mail: hs@fdf.dk

udbykirke.dk

Hjemmeside:
www.fdfoerslev-vordingborg.dk
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DATO
04.11.18
04.11.18
11.11.18
18.11.18
25.11.18
02.12.18
02.12.18
09.12.18
16.12.18
23.12.18
24.12.18
24.12.18
25.12.18
26.12.18
30.12.18
01.01.19
06.01.19
13.01.19
16.01.19
20.01.19
27.01.19
31.01.19
03.02.19
10.02.19
17.02.19
21.02.19
24.02.19
26.02.19
28.02.19
03.03.19
07.03.19
10.03.19
10.03.19
17.03.19
24.03.19
27.03.19
28.03.19
31.03.19
07.04.19
14.04.19
18.04.19
19.04.19
21.04.19
22.04.19
28.04.19
05.05.19
09.05.19
12.05.19
17.05.19
19.05.19
26.05.19
30.05.19
02.06.19
09.06.19
10.06.19
12.06.19
16.06.19
23.06.19
30.06.19

KIRKEÅRET
Alle Helgens, Mindegudstjeneste
Alle Helgens, Mindegudstjeneste
24.s.e. trinitatis
25.s.e. trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1.s.i advent
Adventskoncert, se side 2
2.s. i advent / Luciaoptog, se side 3
3.s. i advent / De ni læsninger, se side 3
4.s. i advent
Juleaften for børn, se side 4
Juleaften
Juledag
Anden juledag / Ønsk en salme, se side 4
Julesøndag
Nytårsdag, se side 4
Hellig trekongers søndag, nytårsparade FDF, se side 4
1. søndag efter H3K
Aftengudstjeneste med KORET, se side 6
2. søndag efter H3K
3. søndag efter H3K
Stemningskirke, se side 9
4. søndag efter H3K
Sidste søndag efter H3K
Septuagesima
Orienteringsmøde i kirkeladen , se side 4
Seksagesima søndag
Koncert: Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost, se side 5
Stemningskirke, se side 9
Fastelavn, se side 7
Kirkecafe med foredrag om H.C. Andersen, se side 8
1. søndag i fasten
Koncert: Baobab Sisters, se side 6
Gudstjeneste for hørehæmmede, se side 8
3. søndag i fasten
Aftengudstjeneste med KORET, se side 6
Stemningskirke, se side 9
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag, se side 7
Skærtorsdag med spisning i kirken, se side 7
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske MED KONFIRMATION
Koncert: Mads Granum, se side 9
3.s.e. påske MED KONFIRMATION
Bededag MED KONFIRMATION
4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kristi Himmelfart MED KONFIRMATION
6.s.e. påske
Pinsedag, se side 10
Anden pinsedag, se side 10
Korets sommerkoncert, se side 10
Trinitatis søndag
1.s.e. trinitatis MED HAVEVANDRING, se side 10
2.s.e. trinitatis

UDBY
ingen
19.00
10.30
ingen
ingen
10.30
ingen
ingen
19.30
10.30
ingen
16.00
10.30
ingen
10.30
15.00
ingen
ingen
19.30
ingen
19.30
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen
14.00
15.00
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen
10:30
ingen
10.30
09.00
10.30
ingen
ingen
19.30
10.30
ingen
ingen
ingen
09.30 + 11.30
ingen
10.30
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen

ØRSLEV
17.00
ingen
ingen
09.00 TORM
10.30
ingen
19.30
09.00
ingen
ingen
13.00
14.30
09.00
10.30
ingen
ingen
10.30
09.00 TORM
ingen
10.30
ingen
20-21.30
10.30
10.30
09.00 TORM
19.00
10:30
19.30
20-21:30
13.00
14.30
ingen
ingen
14:00
09.00 TORM
19.30
20-21.30
ingen
10.30
ingen
17.00
ingen
10.30
ingen
10.30
10:30
ingen
ingen
10.30
10.30
10.30
ingen
09.00 TORM
09.00
10.30
19.30
10.30
ingen
10.30

CT Vordingborg - 55 37 00 09

KALENDER

