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Nye tider

Efter lang tid med aflysning på aflysning håber vi nu endeligt at være tilbage i hverdagen (… den holder vi nu så
meget af ). Vi har dog desværre været nødt til igen i år at aflyse sogneudflugten grundet usikkerhed om eventuelle
restriktioner.
Sensommeren og efteråret bliver travlt i kirken, da både konfirmationer, vielser og dåb er blevet udskudt fra vinteren og foråret. Og så betyder vores nye præstestruktur, at gudstjenestelisten skal koordineres med nabopastoratet
Skellerup-Ellinge, så samme præst kan nå at holde gudstjeneste i begge pastorater søndag formiddag. Dette vil på
sigt give lidt færre søndagsgudstjenester, men til gengæld bliver fyraftensgudstjenesterne en fast del af programmet,
og aftenarrangementerne kommer også til at skifte mere mellem Ullerslev og Flødstrup.
Gudstjenestetider for alle fire kirker kan ses i kirkekalenderen.dk – og man er naturligvis velkommen til at vælge
lige præcis den kirke og det tidspunkt, der passer én bedst, uanset hvilket sogn man bor i.
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49. ÅRGANG

GUDSTJE

PÅ DALGAARD
Matador i ord og toner

JUNI

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.
Onsdag d. 25. august kl. 19.30 på Dalgaard.

27/6 – 4. søndag efter trinitatis

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 27. august kl. 10.00 på Dalgaard i Ullerslev.
Kontakt Louise på louiseknudsen.sang@gmail.com

• Ullerslev . . . . 10.30 (AKRH)
NB: ændring!

JULI
4/7 – 5. søndag efter trinitatis
• Ullerslev

....

9.00 (PSV)

11/7 – 6. søndag efter trinitatis
• Flødstrup  . . . . 10.30 (PSV)

18/7 – 7. søndag efter trinitatis

Fredagscafé

• Ullerslev . . . . . 10.30 (PSV)

– Velkommen til uformel hygge på Dalgaard
Det var en laaaang coronanedlukning, men nu åbner vores hyggelige fredagscafé
igen til august. Den drives af frivillige, og alle er velkomne. Menighedsrådet giver
kaffen og småkagerne, men lader det ellers være op til dem, der laver arbejdet,
at bestemme, hvad der skal ske.
Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til, eller bare har spørgsmål, så kontakt Hans
Jørgen Lumbye på 51 54 10 46.
Datoer: Sidste fredag i måneden, dvs. 27. august, 24. september, 29. oktober
og 26. november kl. 14-16.

25/7 – 8. søndag efter trinitatis
• Flødstrup  . . . . 9.00 (AKRH)

Fredag 30/7 – Fyraftensgudstjeneste
• Flødstrup  . . . . 17.00 (AKRH)

AU G U S T
1/8 – 9. søndag efter trinitatis

I KIRKERNE

• Ullerslev

Fyraftensgudstjenester

8/8 – 10. søndag efter trinitatis

Sanger og organist har slået sig sammen om at vælge musik og sange til disse
lidt kortere hverdagsgudstjenester, hvor vi typisk synger fra den nyeste udgave af
højskolesangbogen. Prædiken er der ikke så meget af, men kommende søndags
tekster læses og der reflekteres kort over dem. Ofte bliver konfirmanderne bedt
om at bidrage med en bøn eller tanke, tænde et lys eller sørge for, at der bliver
ringet med klokkerne.
Fredagene 30. juli og 17. september i Vor Frue Kirke, Flødstrup og 29. oktober
i Ullerslev Kirke.

Høstgudstjenester
Traditionen tro holder vi høstgudstjenester med efterfølgende frokost i begge
kirker. I Ullerslev Kirke 12. september kl. 10.30 vil det være i en familievenlig
udgave med lidt kortere gudstjeneste og boller og saftevand på Dalgaard bagefter.
I Vor Frue Kirke, Flødstrup 26. september kl. 10.30 er det efter den traditionelle model og med sild, æg og snaps i konfirmandstuen. Ved samme lejlighed
holdes der menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om året, der gik,
og deres planer for det kommende år.

Halloween og Allehelgen … i næste nummer.
Frygt, sorg, vrede og fortvivlelse er følelser, der er svære at rumme, hvad enten
man er stor eller lille. For nogen er det helt nødvendigt med stilfærdig alvor,
mens andre har brug for humoren og den fantastiske fortælling for overhovedet at
holde det ud. Derfor har vi både børnegudstjeneste med halloweentema søndag
den 31. oktober kl. 16.00 i Ullerslev, og mindegudstjenester for vores døde i
begge kirker alle helgens søndag, den 7. november. Læs mere i næste nummer
af kirkebladet, som udkommer sidste uge i oktober.

....

10.30 (AKRH)

• Flødstrup  . . . . 10.30 (AKRH)

15/8 – 11. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . . 9.00 (AKRH)

22/8 – 12. søndag efter trinitatis
• Flødstrup  . . . . 9.00 (PSV)

Onsdag 25/8 – Sogneaften
»Matador i ord og toner«
• Dalgaard . . . . . 19.30

Lørdag 28/8
• Ullerslev . . . . . . 9.00 (AKRH)
Konfirmation
• Ullerslev . . . . . 10.30 (AKRH)
Konfirmation

29/8 – 13. søndag efter trinitatis
• Flødstrup  . . . . 10.30 (AKRH)
Konfirmation

SEPTEMBER
5/9 – 14. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . 9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . . . . 10.30 (AKRH)

ENESTER

Nyt fra menighedsrådet – Formanden har ordet!

12/9 – 15. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . 10.30 (AKRH)
+ Høstfrokost (familievenlig)

Fredag 17/9 – Fyraftensgudstjeneste
• Flødstrup  . . . . 17.00 (AKRH)

19/9 – 16. søndag efter trinitatis
• Ullerslev

9.00 (PSV)

....

26/9 – 17. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . 9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . . . . 10.30 (AKRH)
+ Høstfrokost og menighedsmøde

OKTOBER
3/10 – 18. søndag efter trinitatis
• Ullerslev

....

10.30 (AKRH)

10/10 – 19. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . 9.00 (AKRH)
• Flødstrup  . . . . 10.30 (AKRH)

17/10 – 20. søndag efter trinitatis
• Ullerslev

....

9.00 (PSV)

24/10 – 21. søndag efter trinitatis
• Flødstrup  . . . . 10.30 (PSV)

29/10 – Fyraftensgudstjeneste
• Ullerslev

....

17.00 (AKRH)

31/10 – 22. søndag efter trinitatis
• Ullerslev . . . . 16.00 (AKRH)
Børnegudstjeneste (Halloween)

NOVEMBER
7/11 – Alle helgens dag
• Flødstrup  . . . . 15.30 (AKRH)
• Ullerslev . . . . 17.00 (AKRH)

AKRH = Anne Kathrine Rafn Hauge
PSV
= Pernille Skov Vilhelmsen

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

Den 28. april var en glædens dag, for der var medarbejdermøde i
Flødstrup-Ullerslev Pastorat – for første gang siden det nye menighedsråd startede ultimo sidste år, så kunne vi alle nu samles. Det
være sig kirkesangere, gravere, kirketjenere, organister, kordegn,
HR – medarbejder, præster og menighedsråd. Her fik vi drøftet
stort og småt, kommende aktiviteter og vedtaget et helt særligt og
vigtigt fokus på det generelle arbejdsmiljø (APV), et behov som
der generelt har været i mange år.
På grund af skimmelsvamp i præsteboligen på præstegården i Flødstrup, har det været nødvendigt at bygge et nyt hovedhus. Denne
proces begyndte i slutningen af april, hvor nedrivningsfirmaet er påbegyndt
deres arbejde. Den nye bolig bliver lidt mindre, men ellers stort set en kopi af
den gamle og den forventes at stå færdig i begyndelsen af det nye år. Samme
tidspunkt som en ny præst så også ville kunne starte sit embede, som jo er et embede hvor der skal stilles præstebolig til rådighed. Alt dette ser vi meget frem til.
Vi skal være 9 i menighedsrådet, 6 valgt fra Ullerslev og 3 fra Flødstrup. Siden
december har vi været 5, 3 fra Flødstrup og 2 fra Ullerslev. Vi har ventet på
at kunne afholde opfyldningsvalg i Ullerslev, og denne valgforsamling er nu
berammet til den 14. september, med orienteringsmøde den 17. august. Vi ser
frem til igen at blive fuldtalligt i menighedsrådet.
Ellers er det bare superdejligt, at aktiviteterne i vores kirker og på Dalgaard
samt i konfirmandstuen i Flødstrup så småt er kommet i gang igen, det har vi
alle ventet længe på. Og vores graverteam, Klaus og Jan, holder så flot vores
udendørsarealer – så når solen står højt på himlen og vores danske flag er hejst
ved kirken, så kan man kun blive i godt humør. Apropos flag og flagregler, så
hejses vores flag kun ved kirkelige handlinger.
Fortsat rigtig god sommer og på gensyn i kirken eller til nogle af vores andre
aktiviteter.
De bedste hilsner
Peter Wagner Mollerup, formand

Udfyldningsvalg til menighedsråd
Der afholdes orienteringsmøde tirsdag den 17. august kl. 19.00 på Dalgaard,
Odensevej 13, 5540 Ullerslev.
I henhold til menighedsrådsvalgloven § 5a afholdes orienteringsmødet med
henblik på udfyldnings-/suppleringsvalg til menighedsrådet, idet der siden
sidste menighedsrådsvalg i 2020 er udtrådt 4 medlemmer og 2 stedfortrædere
af Flødstrup – Ullerslev menighedsråd, alle valgt i Ullerslev sogn. Derfor gælder
opfyldnings-/suppleringsvalget alene for Ullerslev sogn.
På orienteringsmødet orienteres om menighedsrådets arbejde i den forløbne
funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner, samt om rammerne for
det forestående valg m.v.
Selve valgforsamlingen afholdes tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 på
Dalgaard, Odensevej 13, 5540 Ullerslev.
Evt. mulige kandidater, stedfortrædere og andre interesserede kan rette henvendelse til formand for valgbestyrelsen Erik Rahn på tlf. 30 74 29 52 eller
erik.rahn@gmail.com

Menighedsrådsmøder
Møderne i Flødstrup-Ullerslev menighedsråd er offentlige og finder normalt
sted på Dalgaard. Nærmere oplysninger, herunder mødedatoer, dagsorden og
referater, kan findes på sogn.dk/ullerslev.

Menighedsmøde
Det årlige møde, hvor menighedsrådet fortæller om året, der gik, og om hvad der
er planlagt fremover. Afholdes i år i forbindelse med høstfrokosten i Flødstrup
(konfirmandstuen) søndag den 26. september kl. 12.00.

Konfirmation 2022
Der er elektronisk tilmelding til konfirmation 2022. Læs mere på sogn.dk/ullerslev
under punktet konfirmation. Tilmelding inden 1/8 2021.

Kontaktoplysninger
Hjemmeside: Sogn.dk/ullerslev
Facebook: Flødstrup & Ullerslev Kirker

Konfirmation 2021 – navnelister

11. april i Vor Frue Kirke, Flødstrup
Christian Leen Hansen
28. august i Ullerslev Kirke
kl. 9.00
Lucas Lynge Lauritsen
Sebastian Stage Olsen
Oliver Bauer Toftelund
Kristina Chekalska Andreasen
Sofia Emilia Borre Brodersen
Victoria Lundgren Christensen
Kamille Feldborg-Jensen
Asta Høi Jensen
Laura Nygaard Laugesen
Melina Pusle Pedersen
Andrea Sophia Smith-Kristensen
Melanie Vogelius

28. august i Ullerslev Kirke
kl. 10.30
Victor Egelund Dines Andreasen
Mikkel Jaque Jensen
Jacob Marshall Knop
Viktor Bender Larsen
Emil Skovsende Ottesen
Christina Marie Lindskov Berggreen
Olivia Aagaard Christiansen
Liane Blenda Brun Grønholdt
Anna Lundvig Lykkegaard
Celine Demant Madsen
Maja Erbs Nielsen
Anna Veise Schmidt
Anna Østerlund Storgaard
29. august i Vor Frue Kirke, Flødstrup
Josephine Elman Handberg
Victoria Käthe Herskov
William Andreasen
Lukas Lykke Kaldahl
Marcus Jensen Nilsson
Karl Rumle Risom
Benjamin Hymøller Schneiders
Nikolaj Aalkjær Stegø
Anton Máni Thomasson
Christoffer Vikkelsøe-Pedersen

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.

Kirkekontor
Dalgaard, Odensevej 13, 5540 Ullerslev

Kordegn
Pia Jonssen
E-mail: pjo@km.dk
Tlf. 51 94 44 10
Træffes onsdag 10-12 eller efter aftale,
dog ikke mandag
26/6-19/7 dog kun telefonisk henvendelse
på tlf. 65 32 23 89 (kirkekontoret i Kerteminde)

Sognepræster
Anne Kathrine Rafn Hauge
(kirkebogsførende, konstitueret)
Tlf. 28 49 62 26
E-mail: akrh@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag
Pernille Skov Vilhelmsen
Tlf. 21 36 11 18
E-mail: pesv@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag

Graver
Klaus Christiansen
E-mail: graver.kirketjener@gmail.com
Tlf. 40 85 05 00
Træffes mandag-torsdag 07.00-16.00
fredag 07.00-14.00

Formand for menighedsrådet
Peter Wagner Mollerup
Tlf. 20 40 60 79
E-mail: mollerup5540@gmail.com

Kirkeværge
Børge Christian Thomsen
Tlf. 60 84 58 04
E-mail: bcthomsen@live.dk
Kontaktoplysninger til øvrigt
personale og menighedsråd kan findes
på Sogn.dk/ullerslev

Redaktion
Anne Kathrine Rafn Hauge
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