KIRKEBLADET
Udby-Ørslev
Juni - december 2019

DET SKER I MAJ OG JUNI
28.05

STEMNINGSFULD KONCERT

Oplev en stemningsfuld koncert med en af landets dejligste
stemmer Kaya Brüel, smukt bakket op af Ole Kibsgaard på guitar
og sang. Det musikalske makkerpar spiller et udpluk af sange, som
har krydset deres veje eller inspireret dem.
Ud over sange fra deres bagkatalog, som f.eks. James Taylors
smukke ballade “Shower The People”, spiller de også egne
kompositioner fra nogle af de mange solo-cd’er, som både Kaya og
Ole har udgivet, samt et lille udpluk af Burt Bacharachs hits.
Der vil være sange fra nogle af de forestillinger, Kaya har medvirket i. Bl.a. Woyzeck, med musik
af Tom Waits, og sange, der i det hele taget har givet inspiration og glæde til Kaya og Oles
musikalske liv.
Koncerten er gratis - men da der er begrænset plads i Jungshoved Kirke er der
pladsreservering i kirken efter først til mølleprincippet.
Seneste reservering til koncerten er den den 21. maj kl. 12.00.
Pladsreservering kan ske på mail til bent10101950@gmail.com eller SMS 24 80 08 32.
Der udsendes bekræftelse på pladsreserveringen efter sidste tilmeldingsfrist
Dette er et samarbejde mellem Menighedsrådene i Udby – Ørslev – Allerslev – Jungshoved
Det sker i Jungshoved Kirke, tirsdag den 28. maj kl. 19.00.

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. 09:00 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.

udbykirke.dk
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DET SKER I JUNI
11.06

BUSTUR
I år går busturen til de 2 kirker på Stevns klint. Efter
frokosten besøger vi Køge Miniby, hvor vi bliver guidet
rundt og får fortalt historien om dette spændende
projekt.
Vi starter fra Ørslev Kirke kl. 9.00 og forventer at være
hjemme sidst på eftermiddagen. Prisen for turen er 100
kr. I dette er bussen, entre, frokost og eftermiddagskaffe.
Der betales i bussen.
TILMELDING ER NØDVENDIG til Inge på tlf: 21865641 eller
mail: hli@mail.tele.dk SENEST 30. maj

12.06

KORETS SOMMERKONCERT
Korets sommerkoncert vil der
blive opført et som sædvanligt
alsidigt repertoire, bestående
af nye som gamle komponister,
evergreens og velkendte
hits spundet sammen af lidt
fortællinger og anekdoter
imellem numrene.
Koret bliver akkompagneret af
Addi Vaupel på klaveret. Efter
koncerten bydes der på lidt
godt til ganen og hjemturen.
Gratis Entré

udbykirke.dk
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DET SKER I JUNI
23.06

HAVEVANDRING

Martin Luther har skrevet et sted: ”Gud har sat sin kirke midt i den fortravlede, hektiske og
menneskefyldte verden, for at vi ikke skulle blive munke og løbe i kloster eller ud i ørkenen”
Efter gudstjenesten søndag den 23. juni i Udby Kirke, går vi en lille tur i præstegårdshaven,
hvor alle er velkomne.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

30.06

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
de 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 indskrivning af konﬁrmander søndag den 30. juni kl. 10:30 i Ørslev Kirke.
Husk kopi af dåbsattest eller navneattest.

udbykirke.dk
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DET SKER I SEPTEMBER
HØSTGUDSTJENESTE I UDBY PRÆSTEGÅRD

01.09

Selve gudstjenesten foregår i den smukke gård i præstegården, hvis vejret tillader det. Efter
gudstjenesten serveres en lettere frokost, hvorefter Marianne Christensen vil komme med
fortællinger fra hjertet.
"Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med". Marianne Christensen øser af sine aktuelle
fortællinger om livet på godt og ondt, om kærlighed og andre
store følelser. Mariannes fortællinger stammer mest
fra eventyrenes og myternes verden men også fra hendes
eget liv på Lolland og Sydsjælland med enkelte
afstikkere ud i den store verden.
Det er fortællinger i øjenhøjde – uden dikkedarer.
“Du tryllebandt os jo!” Citat: Theresia Treschow-Kuhl,
tidl. sognepræst i Horslunde
Det sker i Udby præstegårds gårdareal
søndag den 1. september kl. 10.30.

08.09

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG
Igen i år fejres Grundtvigs fødselsdag ved og i Udby
Kirke. Vi starter på Grinnebakken ved mindesmærket for
Grundtvig, hvor vi ringer og synger solen ned.
Herefter fortsætter vi i kirken i Grundtvigs fodspor:
Hvor startede han, og hvor gik han hen?
Tænk hvad han satte i gang, og udførte, og hvad der
stadig lever!

Rødding Højskole fylder i år 175 år og de skal have et syngende hurra!
Man kan vel næppe sige Danmark uden at sige Grundtvig - hele Danmarks Grundtvig. Hvilke
andre lande kan sige noget lignende?
Det er Lillian Hjort-Westh, der har viet det meste af sit voksne liv til højskolen. Hun har selv
været forstander på Bornholms Højskole i over 30 år.
Det sker i Udby Kirke søndag den 8. september kl. 19.00.

udbykirke.dk
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MUSIK I KIRKEN
KONCERT MED SORØ DRENGEKOR

Hans Fagius i repertoirespil, docent Lasse
Ewerlöf, Søren Christian Vestergaard og
professor Bine Bryndorf i liturgisk spil, Poul
Emborg i korledelse samt Svend Christiansen
i teori. Diplomeksamen blev afholdt juni
2002 i Helligåndskirken med karakteren 11 i
repertoirespil.

Sorø Drengekor er
oprettet i 2012 ud
fra et ønske om at
fremme børne- og
ungdomstilbuddene
ved Sorø Klosterkirke.
Koret består af 3
kor fordelt på en
korskole for drenge
i ca. 3. klasse, et
drengekor, der synger
sopranstemmen eller
den melodibærende stemme og et mandskor,
der synger alt, tenor og bas.

I 2000-2001 havde Merethe et studieophold
i Paris hos prof. Susan Landale i repertoirespil
og prof. Naji Hakim i improvisation og var
derudover organist ved Den Danske Kirke i
Paris.
Hun har været ansat som organist og korleder
ved Vor Frue Kirke i Kalundborg 2001-2006.
Dirigent for Vestsjællands Kammerkor 20042010

Til koret er udover dirigent tilknyttet en
sangpædagog Louise Pape, der underviser
i sangteknik ved solosangstimer og en
akkompagnatør Tórður Frímannsson á Brunni.

Dirigent for Chorus Soranus 2006-2007
Siden oktober 2006 har hun været ansat som
organist og korleder ved Sorø Klosterkirke.
Kunstnerisk leder for Sorø Internationale
Musikfestival-Klassisk i Sorø.

Koret har siden sin start været medvirkende
ved gudstjenester og koncerter i Sorø
Klosterkirke og har også lavet koncerter
flere steder, heriblandt en korrejse til Lübeck,
Flensborg, Paris og senest i England, med
fokus på den traditionsrige evensong.

Dirigent for Sorø Drengekor oprettet i 2012.
Studier hos Margrete Enevold og Pia Boysen
i børnekorledelse og kandidat i korledelse
fra
Syddansk
Musikkonservatorium
hos Alice Granum samt underviser for
børnekorakademiet.

Det er Sorø Menighedsråd der er korets
arbejdsgiver og derudover er der oprettet en
støtteforening til at støtte koret i forbindelse
med koncerter, stævner og rejser.
Dirigent

Løbende har Merethe givet adskillige koncerter
både som solist, dirigent og akkompagnatør
og har derudover deltaget aktivt i flere
masterclasses.

Merethe Lammert Køhl Hansen er født i
1977. Hun begyndte tidligt at spille klaver
og orgel. Først hos Margrethe Østergaard,
tidligere organist og kirkemusikskoleleder i
Kalundborg og efter at have taget Præliminær
Organisteksamen i 1994 blev hun optaget
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i
København. Her studerede hun hos professor

udbykirke.dk
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Det sker i Udby Kirke søndag den 22.
september kl. 19.30.
Entré kr. 50,- ved indgangen .
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DET SKER
I OKTOBER

SYNG SAMMEN AFTENER
FRA DEN 03.10
Torsdag den 3. oktober 2019
kl. 19.30-21.30
Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.30-21.30
Torsdag den 5. december 2019 kl. 19.00-21.30
Bemærk tidspunktet.
Torsdag den 9. januar 2020
kl. 19:30-21:30
Torsdag den 6. februar 2020
kl. 19:30-21:30
Torsdag den 5. marts 2020
kl. 19:30-21:30
Sangaftener afholdes i Ørslev skoles
musiklokale.
Med venlig hilsen,
Per Mardrup, Syng sammen.

HØSTMARKED
I ØRSLEV
Denne festlige gudstjenesten foregår
sammen med FDF´erne, der bringer
høstofferet ind i kirken.
Efter gudstjenesten er der høstmarked i
kirkeladen fra kl. 11.30.

06.10

CORDELIA ONSDAGE
KL. 14-16
Strikkeklubben Cordelia samles
hver onsdag 14 - 16 i Kirkeladen i
Ørslev. De flittige piger i Cordelia har
produceret rigtig mange ting, der er
til salg til fordel for kirkens sociale
arbejde. Der bliver strikket, syet,
hæklet og broderet af materialer, vi får
forærende. Det er ikke genbrugsting.

SØNDAGSCAFÉ

13.10

Søndag den 13. oktober kl. 14.30 – 16.30
i Kirkeladen i Ørslev. Som noget nyt
inviterer menighedsrådet til søndagscafé.
Alle er velkomne til at deltage.
Gratis entré.

Vi er i kirkeladen hver onsdag, samt
på udvalgte markeder og en gang
imellem i kirkerne.
Man bestemmer selv, om man vil
arbejde med sit eget eller med noget,
vi kan sælge.
Man er velkommen til at komme forbi
til et kig, en snak og en kop kaffe.

udbykirke.dk
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DET SKER I OKTOBER OG NOVEMBER
EFTERMIDDAG MED ANDREAS CHRISTENSEN

24.10

TV-serien ”Matador” er blevet folkeeje og præger i høj grad danskernes
forestillinger om 30´erne og 40´erne. Samtidig beskriver Matador danskernes
vej ind i moderniteten – og dermed historien om, hvordan vi blev dem, vi er.
Andreas Christensen er sognepræst i Hellig Kors Kirke på Nørrebro
samtidig orlogspræst i søværnet. Andreas Christensen fortæller levende om
karaktererne i Matador og om deres kamp med og mod tidens normer – og
kunsten at være til.
Det sker i Ørslev Kirkelade torsdag den 24. oktober kl. 14.30-16.30.
Gratis entré.

ALLE HELGENS GUDSTJENESTER

03.11

Alle Helgens søndag er der meget på spil. Der er særligt fokus på dem, der gennem deres liv
gav os troen videre, nogle af dem, med livet som indsats. Vores døde har måske gennem livet
vidnet om nogle bestemte værdier, måske højlydt eller stilfærdigt, videregivet hvad der betyder
noget for dem, videregivet håb, videregivet engagement. Kierkegaard skriver et sted, at der ikke
findes nogen større kærlighedsgerning end at mindes afdøde, som det menneske, de nu engang
var - på godt og ondt. Søndag den 3. november 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 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. Det er blevet til mere end 250
koncerter i Danmark, Norge, Tyskland, Holland og Rusland. Evnerne inden for rytmisk musik og
jazz har sammen med hans særegne salmeforståelse ført ham til en position som en af landets
betydeligste inden for sin genre.
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.

udbykirke.dk
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DECEMBER 2019
SYNG DIG GENNEM VINTEREN 05.12+16.01+20.02+26.03
MED GRUNDTVIG
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.

ADVENTSKONCERT MED MAGNUS VIGILIUS

01.12

Med Heltetenoren, Magnus Vigilius samt Kirkens organist/pianist,
Alexander Noval.
Til årets Adventskoncert er vi så heldige, at en af vores internationalt
mest eftertragtede Helte Tenorer har efterladt et hul i kalenderen,
således at vi får glæde af hans prægtige stemme i Ørslev Kirke.
Magnus er i øjeblikket i fuld gang med at turnere rundt i Europa, med
bl.a. de store Wagner roller, han er sågar som en af de få i verden
kommet igennem nåleøjet, og skal i sommeren 2020 debutere på
Wagner Festspillene i Bayreuth .
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 med fuld af overraskelser.
Det sker i Ørslev Kirke søndag den 1. december kl. 19.30.
Entré kr. 50,- ved indgangen.

udbykirke.dk
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DECEMBER 2019
LUCIA-OPTOG I ØRSLEV KIRKE

15.12

Eleverne fra Ørslev skole bærer lyset ind i kirken. Børnegudstjenesten begynder kl. 9.00 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 søndag den 15. december kl. 09.00 i Ørslev Kirke.

DE 9 LÆSNINGER MED UØ KORET

16.12

"De 9 læsninger" er en gudstjenesteform som stammer fra England - første gang afholdt
jule aften 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 konfirmanter.
Det sker i Ørslev Kirke søndag den 22. december kl.19.30

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 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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KALENDER
KIRKEÅRET
Koncert med Kaya Bruël/Ole Kibsgård
6.s.e. påske
Pinsedag
Anden Pinsedag
Menighedsudflugt kl. 09.00 fra Ørslev kirkeplads
Korets sommerkoncert
Trinitatis søndag
1.s.e. trinitatis med havevandring
2.s.e. trinitatis konfirmandindskrivning 2020
3.s.e. trinitatis
4.s.e. trinitatis
5.s.e. trinitatis
6.s.e. trinitatis
7.s.e. trinitatis
8.s.e. trinitatis
9.s.e. trinitatis
10.s.e. trinitatis
11.s.e. trinitatis / Udendørs HØST
12.s.e. trinitatis
Grundtvigs fødselsdag/Lillian Hjort-West
13.s.e. trinitatis
14.s.e. trinitatis
Koncert Sorø klosterkirkes Drenge/mands
15.s.e. trinitatis
16.s.e. trinitatis / HØSTMARKED
17.s.e. trinitatis
Søndagscafe
18.s.e. trinitatis
Eftermiddag med Andreas Christensen
19.s.e. trinitatis
Alle Helgens søndag
21.s.e. trinitatis
Koncert med Mads Granum
22.s.e. trinitatis
23.s.e. trinitatis
1.s. i advent
Adventskoncert med Magnus Vigilius
Syng dig gennem vinteren med Grundtvig
2.s. i advent
3.s. i advent / Lucia børnegudstjeneste
4.s. i advent / De ni læsninger
Juleaften for børn
Juleaften
Juledag
Anden juledag
Julesøndag
Nytårsdag / godt nytår i præstegården

UDBY

ØRSLEV
Jungshoved Kirke 19.00

ingen
10.30
ingen

TORM 09.00
09.00
10.30

ingen
ingen
10.30
ingen
ingen
09.00
ingen
ingen
TORM 10.30
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen
19.00
ingen
10.30
19.30
ingen
ingen
10.30
ingen
ingen
ingen
ingen
17.00
ingen
ingen
TORM 09.00
ingen
TORM 09.00
ingen
19.00
ingen
ingen
ingen
ingen
16.00
10.30
ingen
ingen
15.00

19.30
10.30
ingen
10.30
10.30
ingen
10.30
TORM 09.00
ingen
TORM 09.00
10.30
TORM 14.00
ingen
10.30
ingen
10.30
ingen
ingen
10.30
10.30
ingen
14.30 - 16.30
TORM 09.00
14.30 - 16.30
TORM 09.00
19.00
TORM 09.00
15.00
ingen
TORM 10.30
ingen
19.30
ingen
TORM 09.00
09.00
19.30
13.00
14.30
09.00
10.30
TORM 09.00
ingen

CT Vordingborg - 55 37 00 09

DATO
28.05.19
02.06.19
09.06.19
10.06.19
11.06.19
12.06.19
16.06.19
23.06.19
30.06.19
07.07.19
14.07.19
21.07.19
28.07.19
04.08.19
11.08.19
18.08.19
25.08.19
01.09.19
08.09.19
08.09.19
15.09.19
22.09.19
22.09.19
29.09.19
06.10.19
13.10.19
13.10.19
20.10.19
24.10.19
27.10.19
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
15.12.19
22.12.19
24.12.19
24.12.19
25.12.19
26.12.19
29.12.19
01.01.20

