KIRKEBLADET

Udby-Ørslev
December - juni 2020

DET SKER I NOVEMBER OG DECEMBER
ALLE HELGENS GUDSTJENESTE

03.11

C.S. Lewis skriver et sted følgende:
Der er helt uventede øjeblikke, hvor noget inden i mig prøver at forsikre mig, at egentlig gør det
mig ikke så meget, ikke så forfærdeligt meget, trods alt. Jeg var lykkelig, før jeg overhovedet
mødte H. Jeg har masser af det, man kalder ”ressourcer”. Man kommer over disse ting. Det skal
nok gå alt sammen. Man skammer sig over at høre på denne stemme, men for en kort stund synes
den at fremføre sin sag godt. Så pludselig dukker et sviende minde op, og al denne ”sunde fornuft”
forsvinder som en myre ved en åben smelteovn.
Søndag den 3. november er det Alle Helgens søndag. Her mindes vi dem, der ikke er blandt os
mere. Det er pastor emeritus Helge Rørtoft der holder to stemningsfulde gudstjenester, hvor der
også er plads til ro og eftertænksomhed.
Det sker i Udby Kirke kl. 17.00 og i Ørslev Kirke kl. 19.00.

MED FAVNEN FULD AF KÆRLIGHED

10.11

Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes
som jazzmusiker og har de seneste 15 år turneret ﬂittigt.
I 2017 udgav han 10 nykomponerede jazzsalmer i albummet "Med favnen fuld af kærlighed"
med tekster af nogle af Danmarks bedste salmedigtere i nyere tid: Johannes Møllehave,
Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Christiane
Gammeltoft-Hansen, Johannes Jørgensen og Simon Grotrian. Flere af salmerne er udgivet i bl.a.
100 salmer og Kirkesangbogen.
Denne eftermiddag optræder pianist Mads Granum med sin trio bestående
af Regitze Glenthøj - vokal og Jesper Bodilsen - kontrabas. Trioen vil præsentere
de nye salmer for publikum i en kombination af jazzkoncert og fællessang.
Det sker i Ørslev kirke søndag den 10. november kl. 15.00.
Entré kr. 50,- ved indgangen.

01.12

ADVENTSKONCERT

Adventskoncert med heltetenoren, Magnus Vigilius samt kirkens organist
og pianist, Alexander Noval. Vi så heldige, at en af vores internationalt mest
eftertragtede tenorer har efterladt et hul i kalenderen, således at vi får glæde
af hans prægtige stemme i Ørslev Kirke.
Magnus er en alsidig herre som ligeledes mestrer det lidt lettere repertoire,
hvorfor musikerne tør love, at der er noget for alle ønsker, af en vellykket adventskoncert men
fuld af overraskelser.
Det sker i Ørslev Kirke søndag den 1. december kl. 19.30. Entré kr. 50 ved indgangen.
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15.12

LUCIAOPTOG KL. 09.00
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 15. december kl. 09.00.

22.12

DE NI LÆSNINGER

Menneskehedens historie fortæller om udvikling, modsætninger og forskelligheder, brud
og sammenhænge. Vi har forskellige kulturer og ideer, som vi repræsenterer og forsvarer på
forskellig vis. Som menneske er vi med små og større afvigelser gjort af det samme grundstof,
som forener os, dette uanset køn, race, arv og miljø.
"De 9 læsninger" er en gudstjenesteform 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. Der er en række grundvilkår, som har været gældende til alle tider og på alle
steder. Medvirkende: UØ koret under ledelse af Alexander Noval, samt oplæsning fra menighed
og kommende konfirmander.
Det sker i Ørslev Kirke søndag den 22. december kl.19.30.

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 torsdag 26. december kl. 10.30 i Ørslev Kirke.
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01.01

NYTÅR I PRÆSTEGÅRDEN

Døden kan jeg umuligt forestille mig, men opstandelsen kunne godt være lyden af en blank lille
cykelklokke et sted derude i morgenmørket.
Det er Søren Ulrik Thomsen, der skriver dette som et udtryk for den død, som vi ikke kan
begribe, som vi mennesker ikke kan forestille os, fordi vi aldrig kan tænke os en verden, som vi
ikke er en del af. Vi forstår heller ikke opstandelsen, alligevel mødes vi hver søndag i kirken over
hele verden, om lige præcis det. Kristentro er jo opstandelsestro. Det kristne håb, er et håb om,
at Guds virkelighed er større end vores. At vi møder Gud lige der, hvor der ellers intet ville være.
Alle er velkomne til at ønske hinanden godt nytår i Præstegården med et glas bobler og
hjemmelavet kransekage.
Det sker efter gudstjenesten onsdag den 1. januar 2020 kl. 15.00 i Udby Kirke.

05.01

FDF, NYTÅRSPARADE

Den kristne tro minder os om, at vi ikke skal sætte andre mennesker på piedestaler. Vi vil alle
gerne ses og anerkendes. Hvis vi ikke bliver SET af andre, så bliver vi dybt ulykkelige. Hvis
vi bliver SET af andre, og bliver ELSKET af andre, så er vi inde ved kristendommens centrale
budskab, nemlig at vi har en pligt til at elske vores næste som os selv. Det kan vi jo ikke, men
vi kan forsøge, at sætte os i den andens sted og se på tingene med den andens øjne. Vi skal
nemlig øve os i at favne andre mennesker. Vi skal også øve os i, at vi ikke altid har ret. Vi
bestemmer jo ikke selv, hvem vi er knyttet til, men vi har til opgave at elske dem vi møder, og
at se tingene fra deres side.
Kristendommen giver os også den indsigt, at vi i grunden ingenting ved. Vi skal acceptere vores
uvidenhed. Der er mange ting ved livet, vi aldrig lærer at forstå, men som vi blot må acceptere
som et vilkår. Vi lærer aldrig af forstå døden. Vi bliver jo født med et stopur i hånden, og ingen
fortæller dig, hvorfor du er her, eller hvad du skal. Den mening med livet, skal vi selv finde frem
til.
Det handler også 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.
Der er stemningsfuld nytårsparade med FDF denne Hellig Trekongers søndag i Ørslev
Kirke kl. 10.30.
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MUSIK I KIRKEN
SCANDINAVIAN GUITAR DUO

musikambassadører
i ”Discover Denmark
projektet” i samarbejde
med bl.a. de Danske
Ambassader. Duoen
har spillet koncerter i
de nordiske lande samt
Tyskland, Polen, Italien,
Frankrig, Spanien, Bulgarien, Estland, Kina
og USA. Duoens repertoire spænder fra
renæssancen til nyskreven musik hvor
blækket knap er tørt. Flere komponister har
skrevet og dedikeret værker til dem bl.a Per
Nørgård og Anders Koppel.

“De er kun to, men de spiller
med en fremstormende kraft
og ikke mindst en klangfylde
og farverigdom der kun kan
kaldes orkestral”
— Politiken
Guitaristerne Per Pålsson
og Jesper Sivebæk – Scandinavian Guitar
Duo – danner tilsammen en af disse års mest
succesrige konstellationer. Spilleglæden,
udstrålingen på scenen og alsidige og
spændende koncertprogrammer er blevet
varemærke for Scandinavian Guitar Duo, og
ikke kun i Danmark har duoen høstet roser.
En af verdens allerstørste guitarstjerner John
Williams gav sin ubetingede anerkendelse
af duoen, og udbrød spontant om deres
spil: ”Den bedste fortolkning jeg endnu
har hørt, kontrasterne i jeres spil er
imponerende.”

“De to musikere forstår at udnytte
instrumenternes muligheder artistisk, og det
med en inderlig indlevelsesevne og overlegen
musikalitet” — Berlingske Tidende
Den spanske musik står dem naturligt begge
meget nær og at de to kan spille spansk
musik med ægte "duende" er bevist ved
ﬂere lejligheder. Modtog Sonningfondens
særlige "Segovia pris" stiftet af den
legendariske spanske guitarist, da han
modtog Sonningprisen og fik roser fra nok
den største spanske musikambassadør,
pianisten Alicia de Larocha, da de to
skandinaver var inviteret til at spille spansk
musik for hende på en masterclass. Endvidere
har de to vundet priser ved internationale
guitarkonkurrencer i netop Spanien samt
Finland, Italien og Frankrig. Ved koncerten i
Ørslev kirke spiller musik af bl.a A. Vivaldi,
Claude Debussy, Enrique Granados og Danske
folkeviser i arrangement at Asger Buur.

Startskuddet kom, da de med deres
dynamiske og medrivende spil i
konkurrence med nogle af Danmarks bedste
kammerensembler, i 1993 sensationelt vandt
1. prisen i Danmarks Radios prestigefyldte
Kammermusikkonkurrence, og hermed
placerede den klassiske guitar i toppen af
dansk kammermusik.
Efterfølgende udgav de deres debut CD
"Spanish at heart" på det internationale
hæderkronede pladeselskab EMI classics med
udelukkende spansk musik.
Efterfølgende har de udgivet “ Made in
Scandinavia” med musik fra Danmark,
Norge og Sverige. Senere i 2019 udkommer
Scandinavian Guitar Duo med “All Classic”
med musik af Händel, Fauré, Fernando
Sor og Enrique Granados. Duoen var
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Det sker i Ørslev Kirke tirsdag den 25.
februar kl. 19.30. Entré ved indgangen
kr. 50,-
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MUSIK I KIRKEN
AFTENGUDSTJENESTE MED KORET

22.01 + 18.03

Der er aftengudstjeneste med KORET onsdag den 22. januar kl. 19.30 i Ørslev Kirke samt
onsdag den 18. marts kl. 19.30 i Udby Kirke.

SYNG DIG GENNEM
VINTEREN MED GRUNDTVIG 05.12 + 16.01 + 20.02 + 26.03
Udby-Ørslev og Bårse-Beldringe menighedsråd vil gerne invitere alle til at synge sig gennem
vinteren med salmedigteren N.F.S. Grundtvig.
Det er BA i teologi og sanger Christina Elisabeth Leinum og cand. mag i musik og religion Jacob
Daniel Leinum, der fortæller om Grundtvigs liv og hans salmevirksomhed. De udvalgte salmer vil
efter gennemgangen blive sunget af menigheden.
Arrangementerne løber over følgende dage:
Torsdag den 5. december 2019 kl. 19-21 – Tema: ”Advent og jul” – Sted: Udby Kirke
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-21 – Tema: ”Kærlighed, død og liv” – Sted: Beldringe Kirke
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19-21 – Tema: ”Faste, fædreland, og frelse” – Sted: Ørslev Kirke
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19-21 – Tema: ”Påske, lys og opstandelse” – Sted: Bårse Kirke
Det er alle kirkerne i de to pastorater, der er i brug for at understrege, at Grundtvig er alles store
teolog, præst og salmedigter. Alle er meget velkomne på tværs af sognegrænser.

ORGELKONCERT MED ERIK LAUGE
MIKKELSEN I UDBY KIRKE

21.04

Erik Lauge Mikkelsen, der til daglig er organist i Skt. Nikolai
kirke i Nakskov, vil på kirkens fornemme orgel spille værker af
Bach, Mendelssohn, Franck, Duruﬂè og William Wallton. Han
er uddannet ved konservatoriet i København med hovedfags
lærerne Professor Grethe Krog og Professor Flemming Dreisig.
Efter hans organist eksamen i 1983 rejste Erik til Paris, hvor han
tog orgelundervisning hos den verdensberømte franske organist
Marie-Claire Alain. Samtidig var han organist i Den danske
Kirke Frederikskirken i Paris. Udover at passe orglet i Skt. Nikolai
kirke i Nakskov, er Erik Lauge Mikkelsen leder af Skt. Nikolai Kirkes Kammerkor, og han spiller
ligeledes i Trio Enna. Han har spillet koncerter i Danmark, Frankrig, Tyskland og England.
Det sker torsdag den 21. april kl. 19:30. Entre ved indgangen kr. 50,-
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23.02

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 tønden i hallen ved Ørslev skole.
Det sker søndag i Ørslev Kirke søndag den 23. februar kl. 13. 00.

EFTERMIDDAG I SELSKAB MED STORM P,
SOGNEPRÆST KRISTIAN ØSTERGAARD OG
HUMOR – HVAD GRINER DU AD?

11.03

Robert Storm Petersen blev i sin tid kåret som Danmarks morsomste mand for
livskloge replikker som denne:
- Jeg fik et brev fra min i onkel i Amerika forleden!
- Såe, lever han endnu?
- Det skrev han ikke noget om.
Det siger noget om, hvad der må være minimum for et godt brev: Man skulle helst fornemme, at
afsenderen er i live, ligesom modtageren efter at have læst brevet, gerne skulle føle sig en smule
mere levende. Og det gør man i samvær med Storm P. og de andre små og store humorister, vi møder
i foredraget. Lidt om foredragsholderen: Kristian Østergaard er sognepræst i Sorø Klosterkirke og
litteraturkritiker og kommentator i Kristeligt Dagblad – samt forfatter til en række bøger – senest:
”Mirakler og milepæle – 50 nedslag i åndshistorien”
Det sker onsdag den 11. marts kl. 14.30 – 16.30 i Kirkeladen i Ørslev.

PÅSKE 2020
Den mørkeste dag; De har taget Jesus ned fra korset og hurtigt lagt ham i ligklædet og bragt ham til
Josef af Arimatæas nye grav. Det skulle gå stærkt. For jøderne skulle fejre påske om lørdagen. Og da måtte
man ikke røre ved en død. Men tidlig søndag morgen – den første dag i ugen – går nogle kvinder, Maria
Magdalene, Maria, Jakobs mor og Salome ud til graven for at ordne den døde Jesus færdig. I hvert fald skal
han ordentligt herfra. Så de har vand, sæbe, klude og vellugtende salver med. Og tårer i spandevis … for alt
håb er ude. Og det var jo lige nøjagtigt, hvad det var. Da de kommer til graven er den tom. Den sten, som
de har overvejet, om de kan fjerne fra indgangen er væltet. Og i graven sidder en engel og siger: at håbet er
ude … altså det vil sige: han er opstået. Han lever – og I skal leve. Håbet er ude.

06.06

Som teologen Emil Brunner siger det et sted: Hvad ilt er for lungerne, er håbet for meningen med livet.
I påsken er der følgende gudstjenester:
Palmesøndag den 5. april kl. 10.30 i Udby Kirke.
Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00 i Ørslev Kirke. Igen i år er der gratis fællesspisning i selve kirken.
Langfredag den 10. april kl. 10.30 i Udby Kirke, hvor der også vil være stille musik fra orglet og oboen.
Påskedag den 12. april kl. 09.00 i Udby Kirke samt i Ørslev Kirke kl. 10.30.
Anden påskedag den 13. april kl. 10.30 i Udby Kirke.

udbykirke.dk
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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.

GUDSTJENESTE FOR HØREHÆMMEDE

26.04

Peter Bjørn Hansen, præst for hørehæmmet 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 vi 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. 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.

udbykirke.dk
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01.03

SØNDAGS-CAFÉ
Menighedsrådet inviterer til hyggeligt samvær i Søndagscaféen søndag den 1. marts 2020
fra kl. 14.30 - 16.30. Vi mødes til hyggeligt samvær, eftermiddagskaffe og lidt musikalsk
underholdning.
Hvis man gerne vil deltage, men ikke selv har mulighed for transport, kan Inge Lindegaard
kontaktes på tlf. 21865641, så vil hun sørge for transport. Arrangementet er gratis.

30.01 + 05.03 + 02.04

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 stemningsfuld 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 tredje 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 udviklede sig med samtalegrupper, amatørkor, koncerter, kunstnerbesøg, ChillOut 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: 30.01, 05.03, 02.04 kl. 20-21:30 i Ørslev Kirke.

KONFIRMATIONER I 2020
Der er konﬁrmationer følgende dage.
Søndag den 3. maj 2020 kl. 10.30 i Ørslev Kirke.
Bededag, fredag den 8. maj 2020 kl. 9.30 samt kl. 11.30 i Ørslev Kirke.
Søndag den 10. maj 2020 kl. 10.30 i Udby Kirke.
Kristi Himmelfart, torsdag den 21. maj kl. 10:30 i Udby Kirke.
Indskrivning af kommende konﬁrmander: Undervisningen skulle gerne vise kirken som det
sted, hvor konfirmanden kan gå hen og stille en masse spørgsmål. Hvor konfirmanden kan få
lov til at være præcis den fantastiske person, som han/hun nu er. Dette sker i tillid til, at Gud
griber os, også de dage hvor vi fejler, hvor vi sårer andre mennesker, måske også dem, som vi
holder allermest af, også de dage, hvor vi føler os allermest alene, og hænger og dingler fra
klippens kant. Forhåbentlig vil vi opleve at noget bor i os, som ingen kan tage fra os, og som
dukker frem i svære tider, hvor der måske ikke er andre ord.
Der er indskrivningsgudstjeneste søndag den 21. juni 2020 kl. 10.30 i Ørslev Kirke.
Husk kopi af dåbsattest eller sygesikringsbevis.

udbykirke.dk
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JUNI

SOMMERUDFLUGT

Traditionen tro, bliver der igen i 2020 arrangeret en sommerudﬂugt for menigheden.
Fra 1. marts kan du kontakte Inge og får at vide, hvornår og hvorhen.
Der vil også være mulighed for tilmelding.
Mange hilsener fra udflugtsudvalget, Susanne og Inge

PINSEN 2020
PINSEDAG OG ANDEN PINSEDAG

31.05 + 01.06

Pinsen er det åndedrag der gør, at jeg kan tolke min egen tilværelse samt hvad kristendommen
har at sige i mit liv. Det er noget vi alle sammen kender til. Det er en mild brise, der går hen
over landet efter en varm sommerdag. Med et føler vi os som født på ny. Det er også når en
gammel ven begejstrer os med sine beretninger om oplevelser fra det fjerne. Det kan også
være et godt foredrag, som måske kan give en spændende indsigt i et andet menneskes liv og
opfattelser. Det kan også være det banale, at man køber nye puder til sin sofa og pludselig ser
omgivelser med nye øjne.
Pinsens åndedrag er altså, når der sker noget, der får os til at se livet fra en anden synsvinkel.
Det er berigende og fornyende. Det sætter liv i vores hverdag. Det giver farver. Det giver ny
kraft. Det er inspiration. Det er bevægelse. Det er vitaminer. Det er vejen væk fra tomgang, det
er vejen væk fra det daglige tummerum.
Der er gudstjenester Pinsedag søndag den 31. maj kl. 9.00 i Udby Kirke
samt kl. 10.30 i Ørslev Kirke.
Der er også fællesgudstjeneste Anden pinsedag mandag den 1. juni
– se nærmere omtale i dagspressen.

KORETS SOMMERKONCERT

10.06

UØ koret, som er Udby og Ørslev kirkers kor, afholder deres traditionelle sommerkoncert
onsdag 10. juni kl 19.30 i Ørslev Kirke. Koret ledes af organist Alexander Noval som har
sammensat et spændende og alsidigt program med musik af bl.a. J.S.Bachs ”Bondekantate”,
nogle Negro Spirituals, sange fra Alperne og vores naboer fra Skandinavien samt meget andet.
Der kommer løbende nye medlemmer til koret og hvis du går rundt med en lille sangfugl i
maven (eller kender en som gør) og derfor godt kunne tænke dig at være med, så kom ned
i Ørslev kirke onsdage mellem kl.19-21.30. Node kendskab er ikke en nødvendighed, men vi
forventer du øver dig lidt derhjemme - til gengæld lover vi humør og godt socialt samvær.
Der er fri entré ved koncerten den 10. juni kl. 19.30 i Ørslev.
UØ koret starter igen efter sommerferien onsdag 26. august 2020 kl 19.00 i Ørslev Kirke.

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 vil nogle uger
i november og december afløse som feltpræst blandt soldaterne i Irak.
Torben Møllenbach passer embedet i
hans fravær.

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 40,- kr.
Børn/studerende 15,- 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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KALENDER
KIRKEÅRET
UDBY
Alle Helgens, Mindegudstjeneste
17.00
21.s.e. trinitatis
ingen
Koncert med Mads Granum
ingen
22.s.e. trinitatis
09.00 TORM
23.s.e. trinitatis
ingen
1.s. i advent
09.00 TORM
Adventskoncert med Magnus Vigilius
ingen
Syng dig gennem vinteren med Grundtvig
19.00
2.s. i advent
ingen
Børnegudstjeneste for dagplejebørn
ingen
3.s. i advent / Lucia børnegudstjeneste
ingen
Børnegudstjeneste for børnehaven
ingen
4.s. i advent / De ni læsninger
ingen
Juleaften for børn
ingen
Juleaften
16:00
Juledag
10:30
Anden juledag
ingen
Julesøndag
ingen
Nytårsdag / godt nytår i præstegården
15.00
HK3 med FDF
ingen
1. søndag efter H3K
ingen
Syng dig gennem vinteren med Grundtvig. Beldringe Kirke kl. 19.00
2. søndag efter H3K
10.30
Aftengudstjeneste med KORET
ingen
3. søndag efter H3K
ingen
Stemningskirke
ingen
Sidste søndag efter H3K
ingen
Septuagesima
søndag 10.30
Seksagesima søndag
ingen
Syng dig gennem vinteren med Grundtvig
ingen
Fastelavn
10.30
Koncert med Scandinavian Guitar Duo
ingen
1.s. i fasten
ingen
Søndagscafé
ingen
Stemningskirke
ingen
2.s. i fasten
10.30
Eftermiddag med foredrag om Storm P
ingen
3.s. i fasten
ingen
Aftengudstjeneste med KORET
19.30
Midfaste
ingen
Syng dig gennem vinteren med Grundtvig. Bårse kirke kl. 19:00
Mariæ Bebudelse
ingen
Stemningskirke
ingen
Palmesøndag
10.30
Skærtorsdag med spisning i kirken
ingen
Langfredag
10.30
Påskedag
09.00
Anden påskedag
10.30
1.s.e. påske
ingen
Orgelkoncert med Erik Lauge Mikkelsen
19.30
Gudstjeneste for hørehæmmede
14.00
3.s.e. påske MED KONFIRMATION
ingen
Bededag MED KONFIRMATION
ingen
4.s.e. påske MED KONFIRMATION
10.30
5.s.e. påske
ingen
Kristi Himmelfart MED KONFIRMATION
10.30
6.s.e. påske
ingen
Pinsedag
09.00
Anden pinsedag, Fællesgudstjeneste i provstiet
Korets sommerkoncert
ingen
Trinitatis søndag
ingen
1.s.e. trinitatis
10:30
2.s.e. trinitatis - Konfirmandindskrivning 2021
ingen
3.s.e. trinitatis
10.30

ØRSLEV
19.00 Begge ved Helge Rørtoft
09.00 TORM
15.00
ingen
10.30 TORM
ingen
19.30		
ingen
TORM 09.00
09.30
09.00
09.30
19.30
13.00
14.30
09.00
10.30
TORM 09.00
ingen
10.30
10.30
ingen
19.30
10.30
20-21.30
10.30
ingen
10.30
19.00
13.00
19.30
10.30
14.30-16.30
20-21.30
ingen
14:30-16:30
10.30
ingen
10.30
10.30
20-21.30
ingen
17.00
ingen
10.00
ingen
10.30
ingen		
ingen
10.30
09.30 + 11.30
ingen
10.30
ingen
10.30
10.30
19:30
10:30
ingen
10.30
ingen
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DATO
03.11.19
10.11.19
10.11.19
17.11.19
24.11.19
01.12.19
01.12.19
05.12.19
08.12.19
11.12.19
15.12.19
17.12.19
22.12.19
24.12.19
24.12.19
25.12.19
26.12.19
29.12.19
01.01.20
05.01.20
12.01.20
16.01.20
19.01.20
22.01.20
26.01.20
30.01.20
02.02.20
09.02.20
16.02.20
20.02.20
23.02.20
25.02.20
01.03.20
01.03.20
05.03.20
08.03.20
11.03.20
15.03.20
18.03.20
22.03.20
26.03.20
29.03.20
02.04.20
05.04.20
09.04.20
10.04.20
12.04.20
13.04.20
19.04.20
21.04.20
26.04.20
03.05.20
08.05.20
10.05.20
17.05.20
21.05.20
24.05.20
31.05.20
01.06.20
10.06.20
07.06.20
14.06.20
21.06.20
28.06.20

