KIRKE
BLADET
FLØDSTRUP

OG

ULLERSLEV

Julekoncert med
Kristine Becker Lund Trio
Tirsdag den 1. december kl. 19.30 i Ullerslev Kirke.
Kom til koncert i Ullerslev kirke og gå derfra med sindet let og opfyldt af smukke
klange som indledning til julen. Trioen begiver sig rundt i jule-universet i mange
genrer med masser af kendte, hjertevarme julesange, som de selv holder af.
Kristine synger med en sjælden varm indlevelse og smuk klang, og sangene akkompagneres af Stephan Kaae på klaver og Steen Munk Jørgensen på kontrabas.
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GUDSTJE

Julen 2020 – bestil plads i forvejen!
Ved en række af gudstjenesterne står der, at man skal melde sig til i forvejen. Man
bestiller en række pladser på samme kirkebænk og forventes derfor kun at følges
med folk, man i forvejen er i »tæt daglig kontakt« med. Dette gøres online via
pladsikirken.dk – for 23., 24. og 26. december dog først fra tirsdag den 1. december.

Flødstrup »Vor Frue« Kirke
1. søndag i advent – 29. november kl. 10.30
1. lys er tændt – nu nærmer julen sig hastigt. Almindelig gudstjeneste med altergang
3. søndag i advent – 13. december kl. 17.00 i Flødstrup Kirke:
De 9 læsninger (tilmelding!)
Få juleevangeliet sat ind i rette sammenhæng når konfirmanderne tager forskud
på julen med 9 læsninger og 9 klassiske advents- og julesalmer. Der er slet ikke
plads til en prædiken, men vi går nynnende fra kirke!
Juleaften – 24. december kl. 15.00 (tilmelding!)
Den helt almindelige model med kort & folkelig prædiken.
Juledag – 25. december kl. 10.30
Den »rigtige« julegudstjeneste med de store, gamle salmer, altergang og almindelig,
eftertænksom prædiken.

NOVEMBER
29/11 – 1. søndag i advent
• Flødstrup  . .  10.30 (KN)
• Ullerslev  . . .  16.00 (KN)

(Tilmelding)

DECEMBER
6/12 – 2. søndag i advent
• Ullerslev  . . .  10.30 (AKRH)

13/12 – 3. søndag i advent
• Flødstrup  . .  17.00 (AKRH) (Tilmelding)
De 9 læsninger
• Ullerslev  . . .  19.00 (AKRH)
Engelske julesange

Fredag den 18/12 – Fyraftenssang
• Ullerslev  . . .  17.00 (KN)

20/12 – 4. søndag i advent
• Ullerslev  . . .  10.30 (KN)

Ullerslev Kirke

23/12 – Lillejuleaften

1. søndag i advent – 29. november kl. 16.00 (tilmelding!)
Sød musik mens mørket sænker sig – og på hjemturen kan man jo gå ned forbi
Dalgaard og beundre juletræet, der er blevet tændt imens vi var i kirke.

• Ullerslev  . . .  13.30 (AKRH)
Kun for seniorer 
(Tilmelding til AKRH)
• Ullerslev  . . .  15.30 (AKRH) (Tilmelding)
• Ullerslev  . . .  17.00 (AKRH) (Tilmelding)

2. søndag i advent – 6. december kl. 10.30
Klassisk adventsgudstjeneste med altergang – tid også til tunge tanker og til toner
med storladen melankoli over sig.
3. søndag i advent – 13. december kl. 19.00 – engelske toner i adventstiden
Aftengudstjeneste med engelske »Christmas Carols« flettet ind mellem de danske
salmer.
4. søndag i advent – 20. december kl. 10.30
Så tændes sidste lys i adventskransen. Juletræet er allerede kommet ind, og vi står
lige på kanten af højtiden. Almindelig gudstjeneste med altergang.

24/12 – Juleaften
• Ullerslev  . . .  11.00 (AKRH) (Tilmelding)
Børnegudstjeneste
• Ullerslev  . . .  13.00 (AKRH) (Tilmelding)
• Dalgaard  . .  14.00 (AKRH)
Udendørs; ingen prædiken
• Flødstrup – 15.00 (AKRH)
(Tilmelding)

25/12 – Juledag

Lillejuleaften – 23. december kl. 13.30 (SMS-tilmelding),
kl. 15.30 (tilmelding!) og kl. 17.00 (tilmelding!)
Korte gudstjenester efter samme model som juleaften. NB: Gudstjenesten kl. 13.30
er forbeholdt sårbare ældre, og der kan max bestilles 2 pladser. Man melder sig til pr.
telefon/SMS til Anne Kathrine Rafn Hauge på 28 49 62 26.
Alle øvrige gudstjenester har online-tilmelding.

• Flødstrup  . .  10.30 (AKRH)

Juleaften – 24. december kl. 11.00 (tilmelding!),
kl. 13.00 (tilmelding!) og kl. 14.00 (v. Dalgaard)
Børnegudstjeneste for småbørnsfamilier kl. 11.00 og almindelig juleaftensgudstjeneste kl. 13.00; hvis vejret tillader det, er der også fælles julesang ved Dalgaard
kl. 14.00 (uden tilmelding, men man skal sidde ned).

1/1 – Nytårsdag

2. juledag – 26. december kl. 16.00 (tilmelding!)
Kort gudstjeneste efter samme model som juleaften.
BEMÆRK, at der p.g.a. Covid19 er begrænsning på, hvor mange vi må være i
kirke og sognegård. Hvis man har symptomer eller er testet positiv, skal man blive
hjemme. Der skal bæres mundbind eller visir fra kirkedør til kirkebænk. Vi skal
også opfordre til, at man tager alle tidspunkter med forbehold og lige tjekker efter
på sogn.dk/ullerslev, inden man går i kirke.

26/12 – 2. juledag
• Ullerslev  . . .  16.00 (KN)

(Tilmelding)

J A N UA R
• Flødstrup  . .  15.30 (KN)
Musikgudstjeneste + bobler
• Ullerslev  . . .  17.00 (KN)
Musikgudstjeneste + bobler

3/1 – Helligtrekongers søndag
• Flødstrup  . .  10.30 (KN)

10/1 – 1. søndag efter helligtrekonger
• Ullerslev  . . . .  9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . .  10.30 (AKRH)

Fredag den 15/1 – Fyraftenssang
• Ullerslev  . . .  17.00 (KN)

ENESTER
17/1 – 2. søndag efter helligtrekonger
• Ullerslev  . . .  10.30 (AKRH)

24/1 – sidste søndag efter helligtrekonger
• Ullerslev  . . . .  9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . .  10.30 (AKRH)

31/1 – Septuagesima
• Ullerslev  . . .  16.00 (KN)

F E B RUA R
Onsdag den 3/2 – Kyndelmisse
• Flødstrup  . .  17.00 (AKRH)
Vintergudstjeneste

7/2 – Seksagesima
• Ullerslev  . . . .  9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . .  10.30 (AKRH)

Fredag den 12/2 – Fyraftenssang
• Ullerslev  . . .  17.00 (KN)

14/2 – Fastelavn
• Ullerslev  . . .  10.30 (AKRH)
Børnegudstjeneste

21/2 – 1. søndag i fasten
Ullerslev . . . . . .  9.00 (AKRH)
Flødstrup  . . .  10.30 (AKRH)

28/2 – 2. søndag i fasten
Ullerslev . . . . .  10.30 (KN)

M A RTS
7/3 – 3. søndag i fasten
Ullerslev . . . . . .  9.00 (AKRH)
Flødstrup . . . .  10.30 (AKRH)

14/3 – Midfaste
• Ullerslev  . . .  10.30 (AKRH)

»Musikalsk krammer« i Ullerslev Kirke
Fredage kl. 16.30 til 17.00:
4. december, 11. december, 8. januar, 22. januar, 9. januar, 5. februar og 26. februar
Velkommen til en halv time med musik i højtalerne, mulighed for at tænde lys,
fordybe sig i bøn eller meditation, læse små tekstsedler … eller blot tage sig en
lur på en kirkebænk. »Musikalsk krammer« er ned i gear, det er fordybelse og ro,
det er tid til eftertænksomhed og fokus.
Har du gode ideer til musik, eller måske mod på at være medarrangør, så kontakt
Karin Nebel.
Vel mødt til dette nye corona-initiativ.

Fyraftenssang
– sange, musik og poesi i Ullerslev Kirke
Fredage kl. 17.00: 18. december, 15. januar og 12. februar
Vi byder igen velkommen til disse stemningsfulde aftner med tid til refleksion,
fællessang og musikalske indslag.

Babysalmesang
Første gang i det nye år fredag den 8. januar kl. 10.00 på Dalgaard i Ullerslev.
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.
Tilmelding til louiseknudsen.sang@gmail.com

Kyndelmisse – vintergudstjeneste med
Narnia-tema og salmer på engelsk
Onsdag d. 3. februar kl. 17.00 i Flødstrup »Vor Frue« Kirke.
Hvad end der er sne eller ej, bliver dette en gudstjeneste med vinterstemning og fortælleglæde, både for børn og voksne. De to første
Narniabøger genfortælles og sættes ind i deres kristne sammenhæng,
og der bliver også lejlighed til at synge et par engelske salmer, som
for en gang skyld ikke hører julen til.

Fastelavn – børnegudstjeneste
– kom gerne udklædt!

• Flødstrup  . .  14.00 (KN)
Forårsgudstjeneste

Søndag d.14. februar kl. 10.30 i Ullerslev Kirke.
»Rigtig« søndagsgudstjeneste i børnehøjde. Med tid til at forklare, hvorfor vi
gør som vi gør når vi går i kirke. Om der kan være noget bagefter, kommer til at
afhænge af gældende coronaregler, men flotteste udklædning vil i hvert fald blive
kåret. Hold øje med facebook og sogn.dk/ullerslev for nærmere information.

KN = Karin Nebel
AKRH = Anne Kathrine Rafn Hauge

Matador i ord og toner

21/3 – Mariæ bebudelse

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

Torsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Flødstrup »Vor Frue« Kirke.
Koncertforedrag med og om melodierne fra Matador og perioden 1927-1946 ved
»Toner af Guld«, som består af ægteparret Helle og
Dynes Skovkjær. Alle numre bindes underfundigt
sammen af små fortællinger om musikken og perioden, og de indlagte fællessange rundes naturligvis af
med Varnæs’ sølvbryllupssang, forfattet af konsulinde
Holm.

Nyt fra menighedsrådet – Formanden har ordet
Hvis der er noget, vi kan i Flødstrup-Ullerslev pastorat, så er det at få opmærksomhed.
Til det nyligt afholdte valg var der 169 fremmødte, på Fyn kun overgået af Fåborg med
Jim Lyngvild i front. Vi var heldige med vejret og det blev en rigtig fin aften. Det endelige
resultat blev som følger:

Flødstrup sogn
• Peter Mollerup
• Erik Rahn
• Niels Uffe Jørgensen
• Ina Nielsen (suppleant)

Ullerslev sogn
• Børge Thomsen
• Mikael Hoffmann Nielsen
• Søren Thor
• Bjarne Matthiesen
• Allan Lau
• Camilla Grønnegaard
• Anette Nielsen (suppleant)
• Karen Olsen (suppleant)

På det sidste menighedsrådsmøde sagde vi farvel til dem som havde valgt at trække sig
eller ikke blev genvalgt. Der skal lyde et tak for indsatsen, for nogle endda i mange år.
Hvem der tager sig af hvilke poster fremadrettet i menighedsrådet vides ikke for nuværende. Alt dette ved vi meget mere om i det nye år. Det nye råd konstituerer sig den 26.
november og er med virkning fra 1. søndag i advent. Mødet kan, grundet situationen,
blive uden tilhørere, vi vil da se på andre muligheder.

Kontaktoplysninger
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 efter aftale,
dog ikke mandag

Sognepræster

Præstebolig og ny præst, hvad er op og ned lige nu? Jeg forventer at der kommer et møde
om dette midt december sammen med provsten og vi stemmer endeligt i januar. Når
projektet er på plads, så påbegyndes ansættelse af en kirkebogsførende præst. Vi skal stille
en bolig til rådighed.
Ressourcerne for i år er ved at være brugt og vi har derfor desværre været nødsaget til at
begrænse vores aktiviteter resten af året, ligeledes sætter coronaen en del begrænsninger
for forsamlinger og derfor vil aktiviteterne op imod og hen over jul være anderledes end
de plejer. Vi håber naturligvis på alles forståelse.
Slutteligt vil jeg sige god jul til alle.
Glædelig jul
Mikael Hoffmann Nielsen

Anne Kathrine Rafn Hauge
(kirkebogsførende, konstitueret)
Tlf. 28 49 62 26
E-mail: akrh@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag

Menighedsrådsmøder

Graver

Møderne i Flødstrup-Ullerslev menighedsråd er offentlige. Det nye
menighedsråd holder konstituerende møde torsdag den 26/11 kl.
17.30 i konfirmandstuen i Flødstrup Præstegård.
Man skal bære mundbind indtil man har sat sig. Find kommende
mødedatoer samt dagsorden og referater på sogn.dk/ullerslev.

André Lund
E-mail: graver.kirketjener@gmail.com
Tlf. 40 85 05 00
Træffes mandag til torsdag kl. 8-13,
fredag kl. 8-11
Graverne er som oftest i Flødstrup mandag og
onsdag og i Ullerslev tirsdag og torsdag

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

Karin Nebel
Tlf. 30 48 35 39
E-mail: kaneb@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag

Kontaktoplysninger til øvrigt
personale og menighedsråd kan findes
på Sogn.dk/ullerslev
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