KIRKEBLADET

Udby-Ørslev
Juni 2021 - December 2021

JAZZ INSPIREREDE VERDENSMUSIK I UDBY

15.06

I grænselandet mellem den jazz-inspirerede
verdensmusik og de gamle klassiske mestre
mødes to af Danmarks mest anerkendte unge
musikere i et farverigt program der udforsker
de to instrumenters fælles klang samt
forskelligheder. Bjarke Mogensen (accordion)
og Mathias Heise (kromatisk mundharpe)
mødte hinanden da de begge optrådte på Bent
Fabricius-Bjerres sidste album. Duoen byder
på egne kompositioner såvel som nytænkte
udgaver af kendte klassikere fra Bach, Debussy,
Faure, Fabricius-Bjerre og Piazzolla. En unik duo med i et unikt repertoire!
Det sker tirsdag den 15.06 kl. 19:30 i Udby kirke. Alle er velkomne.

25.08

KORETS OPSTART

Vi har fast øvedag onsdag aften kl.19:00 i Ørslev Kirke.
Vi mødes første gang onsdag den 25. august kl. 19:00.
Nye medlemmer er meget velkomne, blot for at se, om det er noget for dem.
Efter et forhåbentlig veloverstået Cv19 vaccinations program, hvor vi alle igen kan få rørt vores
efterhånden rustne stemmer, og da vi længe har savnet samklang, glæder vi os til at tage fat i
en ny sæson med et varieret rytmisk program og krydret med lidt fra det klassiske repertoire.
UØ-koret er et blandet kor med sopraner, alter og herre stemmer. Vi synger fortrinsvis rytmisk
musik af alle genre, men tager også i ny og næ et klassisk værk på repertoiret.
Nodekendskab er ikke en nødvendighed, da korets dirigent indspiller stemmerne som lydfiler
og deler dem på vores fælles DropBox-gruppe til hjemme øvningen.
To gange om året optræder vi. Det sker ved de Ni læsninger søndag den 5. december kl.
19:30 i Udby Kirke, samt ved en større koncert til sommer. Derudover medvirker vi også ved
aftengudstjenester undervejs, første gang torsdag den 28. oktober kl. 19:30 i Ørslev Kirke.
Vil du høre nærmere, er du velkommen til at tage fat i korets dirigent Alexander Noval på
29 91 82 73 eller mail organist@noval.dk Vel mødt den 25. august kl. 19:00 i Ørslev Kirke.

08.09

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG
Vi begynder traditionen tro ved Grinnebakken, hvor vi synger solen ned.
Derefter går vi ned i kirken, hvor det er en glæde, at fejre Grundtvigs
fødselsdag. I år er det i selskab med kustode i Grundtvig mindestuer, Lisbeth
Petersen, som vil fortælle os om kirkens historie, om Grundtvig og dernæst
vise os rundt i Grundtvigs Mindestuer.
Det sker onsdag den 8. september kl. 19:00 ved Grinnebakken
ved Udby Kirke.

udbykirke.dk
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UDENDØRSHØSTGUDSTJENESTE
MED KONFIRMANDINDSKRIVNING
OG KONCERT MED BJARKE FALGREN

12.09

I den smukke gamle præstegård fejrer vi igen i år høsten ved den
særlige udendørs gudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet servere en lettere frokost,
og det vil være muligt at lade kommende konfirmander indskrive til
undervisning. Husk kopi af dåbsattest eller sundhedskort.
Efter gudstjenesten får vi besøg af Bjarke Falgren, den prisvindende
og 4 dobbelte grammyvinder.
Bjarke Falgren byder med sin 300 år gamle violin på en musikalsk
rejse med personlige passionerede fortællinger tilsat alle de store
følelser som musikken kan byde på. Bjarke Falgrens egen musik
henter inspiration fra en “verden af musik” med folkemusikken,
jazzen og den klassiske musik som omdrejningspunkt. Der indgår improvisation og skabelsen
i nuet også som centrale elementer og Bjarke bruger bl.a. loop-pedal til at skabe sit stærkt
personlige lydunivers.
Mange fremhæver Bjarke som en spillemand, der mestrer sit instrument til en grad som
bl.a. gjorde at selveste Svend Asmussen før sin død bestemte, at Bjarke som den første
skulle modtage “The Ellen & Svend Asmussen Prize 2017”.
Bjarke turnerer verden over og har udgivet 10 cd’er. Desuden skriver og producerer Bjarke film
og teatermusik, underviser på musikkonservatorier i ind- og udland og har bl.a. arbejdet med:
Mads Langer, Outlandish, Fallulah, Chief 1, Martin Brygman, Johnny Madsen, Sir Cliff Richard,
Brødrene Olsen, Kaya Brüel, Big Fat Snake, Anne Dorte Michelsen, TV2, Billy Cross, Drengene fra
Angora, Poul Krebs, Billie Koppel, Joey Moe, Rugsted/Kreutzfeldt, Marie Carmen Koppel, Odense
Symphony Orchestra... og mange andre.
Det sker alt sammen søndag den 12. september fra kl. 10:30
på præstegårdens gårdareal.

SØNDAGSCAFÉ OM CHRISTIAN RICHARDT
I Udby præstegård er salmedigteren
Grundtvig født! På Ørslev kirkegård ligger
digteren Christian Richardt begravet. I dag
kender vi ham bedst som forfatter til salmen
"Altid frejdig når du går." Alle er velkomne til
Søndagscafé i Kirkeladen, hvor hovedpersonen

udbykirke.dk

26.09

er Christian Richardt, et elskeligt menneske
og for sin tid og i mange, mange år en kendt
og elsket forfatter.
Arrangementet er gratis
Det sker søndag den 26. september på
kirkegården og i kirken fra kl. 14:30-16:30.
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MUSIK I KIRKEN
HØSTGUDSTJENESTE MED FDF OG KORET

03.10

Alle er velkomne til
høstgudstjenesten med FDF.
Det sker i Ørslev Kirke
søndag den 3. oktober
kl. 10:30

07.10

JAZZ I UDBY KIRKE
ClassJazz Quartet: Peter Kevin Kofod, Kontrabas
– Berit Engblad, Vokal – Carsten Svanberg, Klaver
og Thomas Metcalf, Trommer.
ClassJazz spiller melodisk JazzNoir – divajazz
inspireret af Diana Krall og Esbjørn Svensson Jazz-standarder i versioner, du ikke har hørt før,
sat i komposition af bandets leder og bassist
Peter Kevin Kofod. Peter har været på den danske
musikscene i mange år, og spillet med stort set
alle på både store og små scener. Hvor jazzen
altid har stået som det øverste – fornægter den
klassiske vugge sig dog ikke i hans melodiske
basspil. Berit har sunget i mange år, og har været
både omkring pop, rock og country før hun fandt
sin stemmes plads i jazzen.

Carsten og Thomas er ligesom Peter konservatorieuddannet og har spillet rundt omkring i det
københavnske musikliv, og som tour-musikere i både ind- og udland.
ClassJazz lyden er Peters letgenkendelige fyldige og melodiske bas med en puls, der støtter op
om Berits vokal, der spænder fra pianissimo til fortissimo, i kælen eller kraftfuld kontrol.
Tilsammen tager ClassJazz lytteren ind i fantasiens verden, hvor skuldrene ryger ned og
verdens problemer bliver uvedkommende.
Classjazz pulsslag ligger i den helt lave ende, hvad ”slaget angår”, så man bare skal lukke
øjnene og lade sig føre med. Der sker torsdag den 7. oktober kl. 19:30 i Udby Kirke.

udbykirke.dk
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EFTERMIDDAG MED
FÆNGSELSPRÆST
MARIA EVA NAPIER
Forkyndelse, kultur og en god kop kaffe

13.10

varme smil og venlige øjne og en respektfuld
og tillidsvækkende kontakt.

Fængselspræst Maria Eva Napier fortæller
om fængselspræstens arbejde og kirkens
betydning for de indsatte.
I Storstrøm fængsel på Nordfalster, Danmarks
nyeste topsikrede og moderne fængsel,
sidder der omkring 200 indsatte, der
afsoner længere fængselsdomme, samt 50
varetægtsfængslede, der venter på deres dom.

Her kommer kirke, præst og musik/
kulturmedarbejder ind som det afbræk i
hverdagen, der gør en forskel. Kirken er de
indsattes frirum, hvor der er højt til loftet
og en åbenhed og imødekommenhed, med
grundlag i den kristne tro, der gør, at der er
plads til alle.

Tiden går langsomt i et fængsel, hvor de
indsatte er låst inde 12 timer i døgnet eller
mere, og lyspunkterne kan være få. Samtidigt
kan der, i et fængsel, være langt mellem de

Det sker onsdag den 13. oktober
kl. 14:30-16:30 i Ørslev Kirke.

udbykirke.dk
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MUSIK I KIRKEN
AFTENMUSIKGUDSTJENESTE MED KORET

28.10

Alle er velkomne til
aftengudstjeneste med
KORET.
Det sker i Ørslev Kirke
torsdag den 28. oktober
kl. 19:30.

07.11

ALLE HELGENS
Der er en fortælling om en filosofiprofessor,
der som alle andre skulle dø og derfor blev
han indlagt på et sygehus, hvor han fik
enestue indtil døden indtraf. En sygeplejerske
bankede forsigtigt på døren og spurgte
om hun forstyrrede, hvor til den filosofiske
professor svarede: "Ja, jeg var lige ved at dø,
det er meget spændende, det har jeg aldrig
prøvet før." Det er altid nemmere at forholde
sig til døden, så længe vi er raske og har det
godt. Når vi begraver eller bisætter vores
døde, så gør vi det, fordi vi skal leve videre,
men det er også en påmindelse om, at
de kun er gået i forvejen, og at vi andre
følger efter. De er i Guds gode hænder
og der er rart at være. Det er også
vores tur en dag.

Vi mennesker kan ikke skabe liv, vi mennesker
kan ikke opvække de døde, selvom vi meget
gerne vil. Vi mennesker kan ikke trække
os selv på med hårene eller skabe håb og
mening midt i håbløshed og meningsløshed.
DERFOR har vi evangeliet til TRØST.
Evangeliet om Jesu Kristi opstandelse fra de
døde, er sagt til os, som noget, der kommer
uden for os selv, som noget der kommer, der,
hvor vi ikke selv kan præstere det.
Alle er velkomne til to stemningsfulde
gudstjenester hvor vi mindes dem,
der ikke er blandt os mere.
Præsten læser navnene op
ved gudstjenesten.

Det sker søndag
den 7. november i
Udby kirke kl. 17:00
samt i Ørslev kirke
kl. 19:00.

udbykirke.dk
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HUS-KONCERT
MED SANNE DAMORE PÅ OBO OG
ALEXANDER NOVAL PÅ ORGEL/KLAVER

28.11
11.11
Duoen er længe blevet opfordret til at give en
hel koncert i Udby og Ørslev kirker.
Nu er tiden kommet ,og de glæder sig
til at præsentere nogle af deres yndlings
komponister samt værker. Sanne Damore
er Udby og Ørslevs faste kirkesanger, hun er
også uddannet oboist, og bliver ofte brugt
som solist og freelance musiker hos diverse
professionelle orkestre i DK.
Alexander Noval er ligeledes Udby og
Ørslevs faste organist, han er oprindelig først
uddannet pianist og har som sådan optrådt
med opera produktioner, kammerkoncerter
samt medvirket på film/Tv og i diverse andre
sammenhænge.
Koncerten vil bestå af stemningsfulde
afdelinger med Barok, Romantik, Film og
lettere rytmiske værker.
Det sker torsdag den 11. november
kl. 19:30 i Ørslev Kirke.

udbykirke.dk
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ADVENTS
KONCERT
MED SINNE EEG OG
CHRISTINA BOELSKIFTE
AKKOMPAGNERET AF
SUPERPIANISTEN JACOB
CHRISTOFFERSEN

28.11
De to dygtige jazz og soulsangerinder,
Sinne Eeg og Christina Boelskifte, inviterer
til julens mest storslåede koncertoplevelse
– AMAZING CHRISTMAS. Magien breder
sig for alvor i landets kirker, kulturhuse og
koncertsale, når Sinne Eeg og Christina
Boelskifte byder på gribende gospel, sjælfuld
soul og swingende jazz, der omfavner
publikum og vækker følelser til live.
Med sublim vokal og glimt i øjet fortolker de
to sangerinder velkendte juleklassikere fra
Whitney Houston, Ella Fitzgerald og Disney
samt en bred vifte af julens traditionelle
danske og udenlandske sange. AMAZING
CHRISTMAS er en unik, musikalsk oplevelse
med højt til loftet der bringer hele publikum i
julestemning.
Sinne Eeg
Sinne Eeg er uden tvivl Danmarks største
jazzsangerinde. Hun har en omfattende
turnévirksomhed uden for landets grænser i
bl.a. Kina, Japan, USA, Frankrig, Belgien samt
Norge og Sverige. Se hende f.eks. her live fra
The Kennedy Center, Washington DC. Sinne
vandt i 2020 sin 5. Danish Music Award for
Bedste Vokaludgivelse med sit seneste album,
som er indspillet med DR Big Band. Sinne Eeg
har modtaget et væld af priser, heriblandt Ben

udbykirke.dk

Webster Prisen, Dronning Ingrids Hæderslegat
samt den prestigefyldte franske kritikerpris fra
Academie Du Jazz, hvor hun bl.a. overhalede
verdensstjernen Jamie Cullum.
Christina Boelskifte
Christina Boelskifte er i særklasse blandt
landets dygtigste soul- og gospelsangere.
Hun er forsanger i vokalgruppen Blast
og optræder ofte med bigbands og Den
Kongelige Livgardes Musikkorps, og synger i
den forbindelse også for Hendes Majestæt
Dronning Margrethe. Siden 2002 har
Christina bygget bro mellem ”Corporates
and Creatives” ved at undervise ledere og
TED TALK-deltagere i performancetræning.
Udover at have medvirket på mere end 100
indspilninger har hun udgivet soloalbum samt
arbejdet og optrådt med både internationale
og danske kunstnere. I 2016 blev hun bedt
om at skrive titelsangen ”We Move The
World”, som stadig følger Verdensholdet i
gymnastik kloden rundt. Christina medvirker
på et hav af Disneys produktioner, bl.a.
biografsuccessen ”Frost”, og turnerede i 2015
og 2017 med den amerikanske topartist
Michael Ruff.
Det sker i Ørslev Kirke søndag
den 28. november kl. 19.30
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05.12

DE NI LÆSNINGER

Det er efterhånden blevet en tradition, at komme i julestemning gennem skiftevis musikalske
indslag og læsning af ni bibelske læsninger fra skabelsen til Jesu fødsel.
Den lille ny. Pludselig en dag, klar til børnehave. Pludselig en dag kommer han og forlanger
bajere og revolution. Festerne i gymnasiet. Du skal ikke sidde oppe og vente. Kan jeg låne bilen
i weekenden?
Sådan begynder verden hele tiden. Folder sig ud. Blomstrer. En ny begyndelse i en gammel og
slidt verden. Mens vi nynner Slægt skal følge slægters gang. I begyndelse var ordet. Næsten
som om den gamle evangelist Johannes, mediterer ordene frem. Arbejder sig længere fra den
nyfødte i krybben. I stalden i Betlehem. Helt tilbage til dengang Guds ord rungede første gang
i mørket over ur-dybet: Der skal være lys. I begyndelsen, dengang Gud skabte alt ud af intet.
Jeg tænker at Johannes sukker af længslen efter dengang. Før verden gik af lave. Johannes ved
godt, at den tabte uskyld kan vi ikke få tilbage. Vi mennesker i verden, har for længst mistet
vores jomfruelighed. Der er ingen vej tilbage. Men mørket over ur-dybet bliver aldrig rigtigt
fortrængt. For mørket er her stadig. Ondskab, had, u-forsonelighed findes. Det findes side om
side med mandeltræer, sandborge ved stranden, køer i Netto og bløde hænder.
"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.
KORET medvirker under ledelse af Alexander Noval. Menigheden og konfirmander vil fremføre
aftenens læsninger.
Det sker i Udby Kirke søndag den 5. december kl. 19:30.

12.12

LUCIA
Der er Lucia-optog med elever fra Ørslev skole.
De bærer igen i år lyset ind i kirken.
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 en anden forfriskning i våbenhuset.
Det sker i Ørslev Kirke søndag den 12. december kl. 09:00.

udbykirke.dk
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JUL OG NYTÅR
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. Vi skal høre om æsler, vise mænd og Santas Flight School.
Det sker juleaften kl. 13:00 i Ørslev Kirke.

NYTÅRSDAG MED GODT NYTÅR
I PRÆSTEGÅRDEN
I gamle dage mente man, at hvis man
havde alt for høje tanker om sig selv, så var
det roden til alt ondt. Kriminalitet, vold og
misbrug skyldtes alt sammen, at mennesket
tænkte for højt om sig selv. I vores tid
og i vores kultur, har man den modsatte
holdning, nemlig at al dårlig opførsel skyldes,
at vi tænker for dårligt om os selv, at vi
undervurderer os selv. Jeg tror, at denne
tankegang er meget udbredt, fordi den
umiddelbart fratager den enkelte ansvaret
for sine handlinger. Man gjorde jo som man
gjorde, fordi opvæksten var dårlig, eller fordi
man havde dårligt selvværd og så videre.
Somme tider bliver det foreslået, at man
burde sætte ind mod vold og kriminalitet
ved at øve sig i at tænke bedre om sig selv, i
stedet for hårdere straffe. Det er selvfølgelig
også fint nok. Problemet er bare, at vi ikke kan
bygge vores liv op på, hvad vi selv kan tænke
os til. Vi har brug for Guds kærlighed og
tilgivelse, som kommer udefra. Fra barns ben

01.01

har vi lært at det gælder om, at stå på egne
ben, og tro på sig selv. Vi skal være frie og
uafhængige. Vi er vel selvstændige individer.
Vi kan stå selv. Vi behøver ikke at have nogen
at læne os opad. Det er selvfølgelig også
fint nok. Men bagsiden er bare, at hvis man
ikke skylder nogen noget, så ender vi med at
skylde sig selv det hele. Der er ingen steder at
gå hen. Der er ingen trøst.
Der er ingen hjælp at hente. Det hele bliver
din skyld og der er ingen, der bærer skylden
sammen med dig. Derfor kan det gå galt.
Hvis vi forsøger at bygge vores liv på noget
helt andet end GUD. Vi tror vi kan finde mål,
mening og indhold, HELT UDEN GUD. Vi leder
efter noget, der kan give os selvværd og ikke
mindst anerkendelse fra andre mennesker.
Det sker den 1. januar 2022 kl. 15:00 i
Udby Kirke, efterfølgende vil vi ønske
hinanden godt nytår i præstegården.

02.01

NYTÅRSPARADE MED FDF
Der er stemningsfuld nytårsparade med FDF, som bærer Dannebrog ind i kirken.
Det sker søndag den 2. januar 2022 i Ørslev Kirke kl. 10:30.

udbykirke.dk
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INFO
Sognepræst

Kirkeværge ved begge kirker

Jesper Blomgren
Spangsvej 174, Udby
4750 Lundby
Tlf. 55 98 10 19
Mail: jbb@km.dk
Træffes bedst tirsdag til fredag
(mandag er fridag).

Kurt Jensen
Tlf. 52 50 21 31
Mail: kurt-jensen2011hotmail.com

Organist ved begge kirker
Alexander Noval
Tlf. 29 91 82 73
Mail: organist@noval.dk

Kirkernes adresse
Udby kirke,
Pasmergårdsvej 13,
4750 Lundby

Kirkesanger ved begge kirker
Sanne Damore
Tlf. 26 28 67 08
Mail: sannedamore@hotmail.com

Ørslev kirke,
Ørslevvej 134,
4760 Vordingborg

Graver ved begge kirker

Kirkernes hjemmeside

Benny Jacobsen
Tlf. 23 48 41 29
Mail: oerslevkirke@gmail.com

www.udbykirke.dk
www.oerslevkirke.dk
Find kirker på Facebook

Grundtvigs Mindestuer

Regnskabsfører

Se kirkens hjemmeside for åbningstider.
Åbent for grupper hele året efter aftale.
Entre voksne: kr. 40,Entre børn/studerende: kr. 15,Kontaktperson: Dorrit Røtting
Tlf. 60 48 58 20
Mail: dorrit@adslhome.dk

Randi Bjørk
Tlf. 25 33 39 80
Mail: 7477@sogn.dk

Formand for Udby-Ørslev
menighedsråd
Torben Køhler Christensen
Ellerødvej 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 98 50 75
Mail: torben@dlgmail.dk

udbykirke.dk

FDF Ørslev-Vordingborg
Se hjemmesiden:
www.fdfoerslev-vordingborg.dk
Kontaktperson: Henrik Sørensen
Tlf. 23 34 84 88
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19.09.21
26.09.21
26.09.21
03.10.21
07.10.21
10.10.21
13.10.21
17.10.21
24.10.21
28.10.21
31.10.21
07.11.21
11.11.21
14.11.21
21.11.21
28.11.21
28.11.21
05.12.21
12.12.21
19.12.21
24.12.21
24.12.21
25.12.21
26.12.21
01.01.22
02.01.22

KIRKEÅRET
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag
UDSKUDT: Korets sommerkoncert
1.s.e. trinitatis
2.s.e. trinitatis
Jazz inspirerede verdensmusik
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
12.s.e. trinitatis/ KONFIRMATION
Korets opstart (se side 2)
13.s.e. trinitatis/KONFIRMATION
14.s.e. trinitatis
Grundtvigs fødselsdag
15.s.e. trinitatis Udendørs høstgudstjeneste
Kommende konfirmander indskrives
Koncert med Bjarke Falgren
16.s.e. trinitatis
17.s.e. trinitatis
Søndags cafe om Christian Richardt
18.s.e. trinitatis / HØST med FDF
JAZZ i Udby kirke
19.s.e. trinitatis
Eftermiddags cafe med fængselspræst Maria Eva Napier
20.s.e. trinitatis
21.s.e. trinitatis
Aftengudstjeneste med KORET
22.s.e. trinitatis
Alle Helgens søndag
HUS-Koncert med Sanne og Alexander
24.s.e. trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
Første søndag i advent
Adventskoncert med Christina Boelskifte & Sinne Eeg
Anden søndag i advent / De ni læsninger
Tredje søndag i advent / Lucia-Børnegudstjeneste
Fjerde søndag i advent
Juleaften for børn
Juleaften
Juledag
Anden juledag
Nytårsdag
Hellig Trekongers søndag med FDF

UDBY
10:30
ingen
ingen
19:30
ingen
10:30
19:30
ingen
ingen
10:30
ingen
10:30
ingen
ingen
10:30 TORM
ingen
ingen
ingen
10:30
ingen
19:00
10:30

ØRSLEV
09:00
10:30
10:30
ingen
10:30
ingen
ingen
10:30
10:30
ingen
09:00 Bemærk!
ingen
10:30
09:00 TORM
ingen
09:00 TORM
10:30
19:00
ingen
10:30
ingen
ingen

11:30
ingen
ingen
ingen
ingen
19:30
10:30
ingen
10:30
ingen
ingen
10:30
17:00
ingen
ingen
ingen
10:30
ingen
19:30
ingen
ingen
ingen
16:00
10:30
ingen
15:00
ingen

ingen
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PS Grafisk - 2763 4868

KALENDER
DATO
23.05.21
24.05.21
30.05.21
02.06.21
06.06.21
13.06.21
15.06.21
20.06.21
27.06.21
04.07.21
11.07.21
18.07.21
25.07.21
01.08.21
08.08.21
15.08.21
22.08.21
25.08.21
29.08.21
05.09.21
08.09.21
12.09.21

