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Vil du vide, hvad der sker?
Så gå ind på sogn.dk eller hent kirkekalenderen.dk som app til din telefon.
Du kan også følge Flødstrup & Ullerslev Kirker på Facebook, se under ”gudstjenester” i
avisen eller hent vores nyhedsbrev, som kommer til at ligge i våbenhusene og på Dalgaard.
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Lige om lidt
– Sankt Hans på Dalgaard:
Søndag den 23. juni kl. 10.00 er der
familiegudstjeneste i Ullerslev Kirke,
hvor mini-konfirmanderne hjælper til.
Om aftenen er der, hvis vejret tillader det, sankthansbål på Dalgaard. Vi
forventer salg af pølser, drikkelse og kage fra kl. 18:30, båltale ved vores
tidligere borgmester Erik Christensen kl. 19:30 og båltænding ca. 19:50.
Det hele bliver krydret med fællessang, og alle er velkomne. Vi afholder
så tidligt på aftenen for, at også dem med børn kan deltage, så tag gerne
tæppe eller klapstol med.

GUDSTJE
JUNI
23. juni
Ullerslev – 10.00 (Anne Kathrine Hauge)
– Familiegudstjeneste
30. juni
Ullerslev – 9.00 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 10.30 (Anne Kathrine Hauge)

JULI

Sogneudflugt til Koldinghus og Hannerup Kirke:
Torsdag den 15. august 2019
Efter opsamlingen køres til rasteplads, hvor der serveres kaffe og rundstykker. Herefter går turen vestpå, hvor programmet står på guidet rundtur på
Koldinghus, middag på Hejse Kro (2 retter incl. 1 øl eller vand) og herefter
rundvisning i Hannerup kirke. Vi slutter af med kaffe og kringle, inden
turen går hjem til Fyn.
Antal deltagere: Max 130
Deltagerpris: 300 kr.
Opsamling: Langtved v/ forsamlingshuset kl. 7.45,
Flødstrup v/ kirken 7.55 og Ullerslev på Dalgaard 8.05
Forventet hjemkomst: Ca. 17.30
Arrangør: Frørup rejser. Det forventes, at alle deltagere er selvhjulpne.
Tilmelding: Onsdag den 3. juli fra kl. 10.00 hos Karen Olsen, tlf. 65 35 16 25

Konfirmandtilmelding + opstartsgudstjeneste:
Tilmelding til konfirmation i Flødstrup og Ullerslev Kirker 2020 er nu åben
og kan foretages elektronisk med NemID på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder
/konfirmation/konfirmandtilmelding
eller ved gudstjenesten søndag den 8. september kl. 11.00 i Ullerslev, hvor både
konfirmander og forældre forventes at deltage. Efter gudstjenesten samles
vi på Dalgaard, hvor præsterne orienterer og vi spiser lidt frokost sammen.
Se mere på Sogn.dk/Ullerslev under menupunktet Konfirmation.”

Netværksgruppe:
– et tilbud til dig, der har mistet en ægtefælle eller
samlever
Netværksgruppe er et åbent fællesskab, hvor alle er
velkomne. Her bliver der talt om stort og småt, grint og
grædt og delt erfaringer om sorg og om liv og glæde, der
vokser frem. Netværksgruppen er et trygt fællesskab,
hvor vi passer på hinanden.
Kontakt: Sognepræst Karin Nebel
Tid og sted: Fredage kl. 12-14: 21. juni, 19. juli, 16.
august, 13. september, 11. oktober på Dalgaard.
Frokost og kaffe/te.
Pris: 30 kr.

7. juli
Ullerslev – 10.00 (Anne Kathrine Hauge)
14. juli
Ullerslev – 9.00 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 10.30 (Anne Kathrine Hauge)
21. juli
Ullerslev – 10.00 (Karin Nebel)
28. juli
Ullerslev – 10.00 (Helle Frimann Hansen)

AU G U S T
4. august
Flødstrup – 9.00 (Karin Nebel)
11. august
Ullerslev – 10.00 (Eva Fischer Boel)
18. august
Ullerslev – 9.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
25. august
Ullerslev – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)

SEPTEMBER
1. september
Ullerslev – 9.30 (Karin Nebel)
Flødstrup – 11.00 (Karin Nebel)
8. september
Ullerslev – 11.00
(Karin Nebel+Anne Kathrine Hauge)
– Konfirmanderne starter
15. september
Ullerslev – 9.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
22. september
Ullerslev – 11.00 (Karin Nebel)
– Høst

ENESTER
Torsdag 26. september
Ullerslev – 17.00 (Anne Kathrine Hauge)
– Familiegudstjeneste + pizza
29. september
Ullerslev – 9.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
– Høst

OKTOBER
6. oktober
Ullerslev – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
13. oktober
Ullerslev – 9.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
20. oktober
Ullerslev – 11.00 (Karin Nebel)
27. oktober
Ullerslev – 9.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 11.00 (Anne Kathrine Hauge)
Torsdag 31. oktober
Ullerslev – 17.00
(Karin Nebel+Anne Kathrine Hauge)
– Familiegudstjeneste + pizza

NOVEMBER
3. november
Ullerslev – 15.30 (Anne Kathrine Hauge)
Flødstrup – 17.00 (Anne Kathrine Hauge)
Kirkekaffe: Efter gudstjenesterne kl. 11
byder vi på en ”tør” kop kaffe i våbenhuset
Gudstjenester på Plejecenter Egevang:
Onsdage kl. 13.30:
7. august (Karin Nebel),
11. september (Anne Kathrine Hauge),
9. oktober (Anne Kathrine Hauge),
13. november (Anne Kathrine Hauge).

Kirkebil
Kirkebilen kan benyttes til alle
gudstjenester og arrangementer.
Henvendelse til:
Nyborg Taxi
Telefon 70 10 33 20
Bemærk: Ved bestilling skal
opgives kontonummer 12019.

Fredagscafe
– fredage mellem kl. 14-16
Velkommen til et par timers hygge på
Dalgaard.
I cafeen kan du købe kaffe/te, øl/vand og
måske farvede drinks.
Der er mulighed for et spil kort, backgammon eller andet.
Du kan komme og være med i to timer eller du kan kigge ind i kortere tid.
Cafeen er åben: Fredage kl. 14-16: 28. juni, 26. juli, 30. august, 27. september, 25. oktober

Babysalmesang:
Brug en dejlig stund sammen med dit barn og andre småbørnsforældre.
Vi skal synge, lytte, lege og hygge os. Efter musikken drikker vi en kop
kaffe sammen.
Det hele ledes af Louise Knudsen, som er vores organistvikar, og som også
står for babysalmesangen i Nyborg. Til daglig underviser hun i Nyborg
Musikskole.
Første gang i efteråret er fredag den 30. august på Dalgaard i Ullerslev.
Kontakt Louise på eknudsen.sang@gmail.com

Lørdagsdåb:
Ind imellem passer det ikke så godt
med barnedåb om søndagen, så derfor
har vi reserveret nogle lørdage, hvor der
kan holdes en særlig dåbsgudstjeneste
kl. 11.00. Det drejer sig her i efteråret om
7. september, 5. oktober og 2. november.
Kontakt kirkekontor eller præster for at
høre nærmere.

Høstgudstjenester:
Traditionen tro er der høstgudstjenester med efterfølgende frokost i begge
kirker – Ullerslev 22. september kl. 11.00 og Flødstrup 29. september kl. 11.00.

”Spaghettigudstjenester” – nu med pizza!
3 torsdage i efteråret inviterer vil til børnevenlig aftengudstjeneste i Ullerslev
Kirke. Det er ganske korte gudstjenester, som konfirmanderne er med til at
forberede og hvor vi spiser pizza bagefter på Dalgaard.
Det bliver 26. september (Høst), 31. oktober (Halloween) og 28. november
(Advent), alle dage kl. 17.00
Tilmelding senest dagen før til AKRH@KM.DK er ikke strengt nødvendig,
men vil bestemt blive værdsat.

Sogneaften:
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 på Dalgaard
ved Anne Kathrine Rafn Hauge – Hyggelige
historier og højskolesang.

Nyt fra menighedsrådet – Formanden har ordet
I den senere tid har fremtiden for en præstebolig fyldt meget, omend emnet har kørt i
2 år er det først nu hvor der er taget en beslutning at der kommer en reaktion. Senest
har menighedsrådet deltaget i et orienteringsmøde i den tidligere konfirmandstue
i Flødstrup.
Som menighedsråd skal vi primært tage ansvar for driften af vore kirker og dertil
hørende aktiviteter. Vi er blevet varslet at den fremtidige økonomi bliver smallere!
De enkelte medlemmer har stemt ud fra deres overbevisning hvilket blandt andet i
større eller mindre grad bunder i risiko for økonomien, historien, hvor man er valgt,
kirkens fremtid, driftsøkonomi og placering. Og sikkert mange andre faktorer.
Lige nu står boligen tom og det er naturligt at have den overvejelse som vi har haft.
Vil vi låse os mange år frem? Der kan være mange gode grunde på både for og imod.
Menighedsrådet er landet på en flertalsafgørelse som vil sælge bygningerne i Flødstrup
og opføre en ny bolig. Men igen tænker vi hele tiden over om det kan gøres bedre.
I sagens forløb er jeg blevet hængt ud for at gå bag om ryggen på menighedsrådet.
Dette er ingen lunde tilfældet. Kort fortalt sættes 2 uafhængige historier sammen for
at stille mig i et dårligt lys. Som formand forbeholder jeg mig retten til at undersøge
interessante alternativer og det vil jeg fortsat gøre hvis andre spændende muligheder
skulle dukke op. Jeg har ikke noget behov for at opføre nye huse, jeg er mere interesseret i at sikre os økonomisk så vi også i fremtiden har et råderum.
Sognene er andet end afstemning: Generelt for fremtiden ser jeg gerne flere samarbejder for at styrke os yderligere og give økonomisk råderum til det som er vores
primære opgave, kirkerne.
Flødstrup kirke står foran en større renoveringsopgave som følge af skadedyr og
fugt. Det bliver en større omgang hvor kirken forventes lukket i er periode. Mere
info kommer ud når den tid kommer.
En anden vigtig opgave er fællesskabet og i den sammenhæng er der en række
aktiviteter som du kan finde her i bladet, på Facebook og på sogn.dk
Inden længe er det Sankt hans og vi håber at vi ikke bliver ramt af tørke så vi
kan gennemføre Sankt hans bål med båltale og pølser. Vi glæder os til at se mange
mennesker på Dalgaard denne aften.

God sommer

Formand Mikael Hoffmann Nielsen

Menighedsrådsmøder:
Møderne i Flødstrup-Ullerslev menighedsråd er offentlige og finder sted på Dalgaard
i Ullerslev. Fastsatte datoer er: 21. august, 18. september, 9. oktober, 28. november
Alle møder begynder 18.30

Personregistrering og bestilling af kirkelige handlinger:
Anmeldelser af fødsler og dødsfald, ansøgning om navngivning/navneændring samt
attestbestilling foretages digitalt på www.borger.dk (med NemID), eller ved henvendelse til kirkekontoret.
For aftale om dåb, vielse eller begravelse/bisættelse: Kontakt kirkekontoret eller
en af præsterne pr. telefon eller via sikker mail.

Vigtigt angående sikker mail:
For almindelige henvendelser uden personfølsomt indhold kan man bruge Ullerslev
sogns officielle E-mail: ullerslev.sogn@km.dk eller skrive direkte til den, man vil
have svar fra.
Hvis mailen derimod indeholder fortrolige/personfølsomme oplysninger, skal
man altid sende den via link på Sogn.dk (kræver NemID). Svaret vil så komme til
ens E-boks.
Man er altid velkommen til at ringe.

Kontaktoplysninger:
Kirkekontor:
Dalgaard
Odensevej 13
5540 Ullerslev
Kordegn:
Pia Jonssen
E-mail: pjo@km.dk
Tlf: 51 94 44 10
Træffes onsdag 10-12 på kontoret,
eller efter aftale, dog ikke mandag
Sognepræster:
Anne Kathrine Rafn Hauge
(kirkebogsførende, konstitueret)
Tlf: 28 49 62 26
E-mail: akrh@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag
Karin Nebel
Tlf: 30 48 35 39
E-mail: kaneb@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag
Menighedsrådsformand:
Mikael Hoffmann Nielsen
E-mail: hoff.international@gmail.com
Tlf: 20 54 08 15
Kasserer:
Dorrit Pedersen
E-mail: dorrit@n3t.dk
Tlf: 20 33 46 82
Kirkeværge:
Karen Olsen
E-mail: vibe13@privat.dk
Tlf: 65 35 16 25
Spørgsmål vedrørende
kirkegårdene til graverne:
Jesper B.C. Jørgensen
(Regninger + Flødstrup)
E-mail: jespergraver@yahoo.com
Tlf: 65 35 23 28
Træffes man-tors 8-15, fre 8-12
Mogens Hansen (Ullerslev):
E-mail: skovstedgaard@email.dk
Tlf: 65 35 26 66/ 40 97 94 05
Øvrige kontaktoplysninger til menighedsråd og personale kan findes på Sogn.dk
Redaktion: Anne Kathrine Rafn Hauge
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