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Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 18.30 på Dalgaard
Hvem skal være ny præst i Flødstrup og Ullerslev? Og hvad skal pengene bruges til? Børnegudstjenester eller
seniorhøjskole, udflugter eller kirkepyntning, rengøring eller lugning, orgel eller klaver … eller lidt af det hele?
Det er alt sammen noget, som menighedsrådet bestemmer.
Så hvis du vil have indflydelse på din lokale Folkekirke, er det bare om at møde op den 15. september kl. 18.30
på Dalgaard, Odensevej 13 i Ullerslev. Efter de nye regler vælges det nye menighedsråd nemlig direkte på
valgforsamlingen, medmindre der indkommer alternative lister inden 13. oktober.
Læs mere på menighedsrådsvalg.dk og på sogn.dk/ullerslev
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GUDSTJE

Fyraftenssang
– Sange, musik og poesi i Ullerslev Kirke
Vi byder igen velkommen til disse rytmiske fyraftensgudstjenester, der tager udgangspunkt i vore nyere salmer og sange. En stemningsfuld gudstjeneste med tid
til refleksion, fællessang og musikalske indslag.
Datoer: Fredag d. 28. august, 25. september og 30. oktober kl. 17.00

Fredagscafé
– Velkommen til uformel hygge på Dalgaard
Med hjælp fra frivillige, kan vi nu igen mødes til café en gang om måneden.
Fredagscaféen er åben fra kl. 14 til 16, hvor der er kaffe på kanden, mulighed for
en øl og indimellem også kage. Så kom og vær med:
Datoer: Fredag d. 11. september og 16. oktober kl. 14-16

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 en af vore organister, og som også står
for babysalmesangen i Nyborg. Til daglig underviser hun i Nyborg Musikskole.
Første gang i efteråret er fredag den 28. august kl. 10.00 på Dalgaard i Ullerslev.
Kontakt Louise på louiseknudsen.sang@gmail.com

AU G U S T
Fredag 28/8 – Fyraftenssang
Ullerslev . . . .  17.00 (KN)
Lørdag 29/8
Flødstrup . . .  9.00 (AKRH) Konfirmation
Ullerslev . . . .  9.00 (KN) 	 Konfirmation
Ullerslev . . . .  11.00 (AKRH)	Konfirmation
Ullerslev . . . .  13.00 (AKRH)	Konfirmation
30/8 – 12. søndag efter trinitatis
Flødstrup . . .  9.00 (AKRH)	 Konfirmation
Flødstrup . . .  11.00 (AKRH)	Konfirmation

SEPTEMBER
6/9 – 13. søndag efter trinitatis

Mini-konfirmander

Ullerslev . . . . .  9.00 (AKRH)	Konfirmation

Forårets minikonfirmandhold bliver et efterårshold i stedet – så går du i 4. klasse
på Vibeskolen i Ullerslev eller Langtved Friskole, starter vi det nye hold op onsdag
den 2. september efter skoletid. Tilmelding til akrh@km.dk senest 30. august.
Se invitationen på sogn.dk/ullerslev under punktet »mini-konfirmander«.

Ullerslev/

Konfirmandtilmelding
Tilmelding til konfirmation i Flødstrup og Ullerslev Kirker 2021 senest 1. september på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding
Læs mere på sogn.dk/ullerslev under punktet »konfirmation«.
Undervisningen starter med gudstjenesten 6/9 kl. 10.30 i Ullerslev

Dalgaard . . . .  10.30 (AKRH + KN)

Konfirmandstart + Høst
13/9 – 14. søndag efter trinitatis
Ullerslev

 . . . 

9.00 (KN)

Flødstrup . . .  10.30 (KN) Høst
20/9 – 15. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  10.30 (AKRH)
Fredag d. 25/9 – Fyraftenssang

Picnicgudstjeneste
Søndag d. 6. september kl. 10.30 ved Dalgaard
Vi håber på godt vejr og byder velkommen til en familievenlig høstgudstjeneste
i haven ved Dalgaard, hvor vi også får hilst på de nye konfirmander og deres
familier. Tag gerne tæppe og madkurv med, så giver vi en kop kaffe eller en sodavand. Ved regnvejr lister vi op i Ullerslev Kirke til start, og tager så kaffen nede
på Dalgaard bagefter.

Høstgudstjenester
Søndag d. 13. september
Den traditionelle høstfrokost med sild og æg afholdes i år efter høstgudstjenesten
i Flødstrup kl. 10.30. Den er som altid gratis, men kræver i år tilmelding senest
torsdag den 10. september til Karin Nebel, kaneb@km.dk / tlf. 30 48 35 39,
så vi er sikre på at kunne overholde div. coronaregler. Vil man hellere i kirke i
Ullerslev kl. 9.00, er der her en lidt kortere høstgudstjeneste, hvor vi drikker en
kop kaffe i kirken bagefter.

Ullerslev . . . .  17.00 (KN)
27/9 – 16. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  9.00 (AKRH)
Flødstrup  . . .  10.30 (AKRH)

OKTOBER
4/10 – 17. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  19.00 (KN)
11/10 – 18. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . . .  9.00 (AKRH)
Flødstrup . . .  10.30 (AKRH)
18/10 – 19. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  10.30 (AKRH)

ENESTER

Sogneaften på Dalgaard

25/10 – 20. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  9.00 (KN)
Flødstrup . . .  10.30 (KN)
Fredag d. 30/10 – Fyraftenssang
Ullerslev . . . .  17.00 (KN)
Lørdag d. 31/10 – Halloween
Ullerslev . . . .  17.00 (AKRH)Børnegudstjenste

NOVEMBER
1/11 – Alle Helgens Søndag
Flødstrup . . .  15.30 (AKRH)Musikguds
tjeneste m. lystænding
Ullerslev . . . .  17.00 (AKRH)Musikguds
tjeneste m. lystænding

Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
Til almindelig opmuntring på en efterårsaften
kommer Hans Henriksen og Therese Andreasen og
underholder levende og legende musikalsk – og også
med tid til lidt fællessang, hvis ellers vi må til den tid.

Halloween i Ullerslev kirke: Børnegudstjeneste
Lørdag den 31. oktober kl. 17.00
Der er hyggelig uhygge, musik og fortælling i kirken denne sidste aften i oktober. Så klæd dig fint (…eller frygteligt!) ud, tag mor og far i hånden og gå ud i
mørket, op på kirkegården og ind i det gådefulde hus, der ligger dér på bakken
og kigger ned på byen med klokker i håret og et brølende orgel i maven …

Alle Helgens Søndag
– Musikgudstjenester med lystænding
Søndag den 1. november kl. 15.30 i Flødstrup og kl. 17.00 i Ullerslev
Efter gammel skik holdes der Alle Helgens Søndag mindegudstjenester for vore
døde. Det er smukke og stilfærdige gudstjenester med ekstra musik, hvorunder
navnene læses højt på dem, der i årets løb er døde i sognet og/eller er begravet
fra kirken, og der tændes lys for dem. Prædikenen vil være i fortællingens form,
og bagefter er der mulighed for at gå på kirkegården og sætte lys på gravene.

8/11 – 22. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  10.30 (AKRH)
15/11 – 23. søndag efter trinitatis
Ullerslev . . . .  9.00 (KN)
Flødstrup . . .  10.30 (KN)
22/11 – Sidste søndag i kirkeåret
Ullerslev

 . . .  10.30

(AKRH)

29/11 – 1. søndag i advent
Flødstrup . . .  10.30 (KN)
Ullerslev . . . .  16.00 (KN)  + juletræstænding/
æbleskiver på Dalgaard
BEMÆRK
– at der p.g.a. Covid-19 kan være
begrænsning på, hvor mange vi må være
i kirke og sognegård.
KN = Karin Nebel
AKRH = Anne Kathrine Rafn Hauge

Kirkebil
Nyborg Taxi • Telefon 70 10 33 20
Bemærk: Ved bestilling skal opgives
kontonummer 12019.

Sangaften i Flødstrup Kirke med Stephan Kaae
Tirsdag den 24. november kl. 19.30
Fællessangsaften med den nye højskolesangbog, hvor vi i
fællesskab vil gå på opdagelse i den nye højskolesangbog
med særlig blik på de nye sange, som er kommet med. Vi
vil fortælle lidt om sangene indimellem, og forestiller os
at aftenen vil forløbe i to dele, hvor første del vil handle
om de nye sange og anden del vil være med ønskesange
fra deltagerne.
Vel mødt til en festlig sangaften.

1. søndag i advent – med juletræstænding
Søndag den 29. november kl. 16.00
Traditionen tro er der først gudstjeneste i Ullerslev Kirke, og herefter juletræstænding på Dalgaard med æbleskiver, gløgg og god musik.

Julekoncert
Med Kristine Becker Lund Trio i Ullerslev Kirke
Tirsdag d. 1. december kl. 19.30
Vores trio spiller og synger dejlige hjertevarme sange som vi godt kan lide.
Vi vil begive os rundt i jule-universet i mange genrer med masser af kendte
julesange.
Kristine synger med en sjælden varm indlevelse og smuk klang. Sangene akkompagneres af Stephan Kaae på klaver og Steen Munk Jørgensen på kontrabas.
Kom til koncert og gå derfra med sindet let og opfyldt af smukke klange som
indledning til julen.

Nyt fra menighedsrådet – Formanden har ordet
Sidst kirkebladet blev sendt ud var i februar, på dette tidspunkt vidste vi ikke hvad der
ventede os. Det blev til en mindre nyhedsopdatering i lokalavisen i den mellemliggende
periode. Vi har været igennem et langt forløb hvor alle har måtte vise hensyn, tage konsekvenser, yde lidt ekstra og nogle leve med angsten for deres helbred. Vi har alle været en
del af epidemien, på den ene eller den anden måde. For kirken har det betydet aflysninger
af gudstjenester, arrangementer, bryllupper osv., men også kreative tanker på hvordan vi
også kan arbejde i det kirkelige. Der har været god opbakning og interesse for hvad vi har
lavet og en god forståelse for at alt ikke har været som det plejer. Plejer, det er det som
vores hjerne bedst kan håndtere, det sparer energi og giver os ro. Når vi laver om på ting
så skal vi tænke. Mange er vant til at kirken, den er som den plejer, men ikke helt denne
gang. Som det ser ud lige nu, så normalisere tingene sig, men fremtiden bliver nok ikke
helt uden ændringer efter denne omgang. Sådan har historien tidligere formet sig og det
gør den sikkert også denne gang.
Sådan mere lokalt, så har vores mangeårige graver, Mogens Hansen, valgt at gå på
pension. En velbesøgt afskedsreception satte et flot punktum for over 37 år på kirkegården i Ullerslev. Dette satte skub i en vision om at samle graveraktiviteterne på Dalgaard,
hurtigere end hvad menighedsrådet havde tænkt. Men vi måtte sadle hurtigt og har
fundet 2 gode folk, Klaus som gravermedhjælper og André som graver. De to er nu at
finde på begge kirkegårde og på sognenes øvrige områder. Der er stadig en mindre gruppe
hjælpere til de pressede perioder. De nye folk gør sikkert ikke alt som vi har været vant
til, men jeg er sikker på at de gør det godt. Tag godt imod dem og lad os nyde den måde
som de arbejder på.
Præsteboligen i Flødstrup: Udbuddet er i gang og der arbejdes på den endelige løsning
så projektet kan sættes i gang. Planen var at påbegynde nedrivning før sommerferien,
dette har vi dog været nødsaget til at skubbe til efter ferien. Som det ser ud nu forventer
vi at påbegynde primo september.
Efteråret byder også på et valg til menighedsrådet. Der skal vælges 3 fra Flødstrup sogn
og 6 fra Ullerslev sogn. Historisk hed fordelingen 2-7, men det daværende menighedsråd
for Ullerslev, med Søren Thor i formandsstolen, valgte at afgive en plads til Flødstrup.
Vi ser frem til hvordan de nye råd kommer til at se ud og hvordan det fremtidige arbejde
bliver. Enkelte har valgt at de ikke genopstiller, nogle har været med i mange år og tænker
at nye kræfter skal til. Flere har henvendt sig med interesse for opstilling, så det ser ud til
at alle pladser bliver besat. Jeg vil i den anledning opfordre at man kommer og stemmer
til valget 15. september da dette giver god opbakning til det arbejde der foregår.
Til slut vil jeg håbe at efteråret byder på nogle arrangementer hvor vi igen kan samles
og nyde aftensgudstjeneste, god musik, foredrag og meget andet. Lige pludselig er det
jo jul igen.

Mikael Hoffmann Nielsen

Kontaktoplysninger

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsformand
Mikael Hoffmann Nielsen
E-mail: hoff.international@gmail.com
Tlf. 20 54 08 15

Møderne i Flødstrup-Ullerslev menighedsråd er offentlige og
finder sted på Dalgaard i Ullerslev. Allerede planlagte møder er
26/8 kl. 17.30, 13/10 kl. 18.30 og 26/11 kl. 18.30. Ændringer
kan forekomme, så se endelige datoer/klokkeslæt samt dagsorden
og referater på sogn.dk/ullerslev. Husk også valgforsamlingen
15/9 kl. 18.30.

Personregistrering og bestilling af kirkelige handlinger

Hjemmeside: Sogn.dk/ullerslev
Facebook: Flødstrup & Ullerslev Kirker
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
Graver
André Lund
E-mail: graver.kirketjener@gmail.com
Tlf. 40 85 05 00
Træffes mandag til torsdag kl. 8-13,
fredag kl. 8-11

Kasserer
Dorrit Pedersen
E-mail: dorrit@n3t.dk
Tlf. 20 33 46 82

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.

Kirkeværge:
Karen Olsen
E-mail: vibe13@privat.dk
Tlf. 65 35 16 25

Vigtigt angående sikker mail

Øvrige kontaktoplysninger til menighedsråd og personale kan findes på
Sogn.dk/ullerslev

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/ullerslev (kræver NemID). Svaret vil så komme til ens
E-boks.
Man er altid velkommen til at ringe.
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