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Året der gik 

Intet blev som vi kendte det. Det første chok i kirkeligregi, var jo, at kir-

ken måtte aflyse alt. Påsken – kirkens absolutte højtid, lukkede ned, vist 

for første gang i dens historie. Tilbage stod en masse ængstelige konfir-

mander og deres forældre, hvilket jo var forståeligt nok, ingen kendte 

fremtiden kun, at nu var virkeligheden en anden. Konfirmationerne blev 

lagt i august, vist også for første gang i Ullerup kirkes historie- der var et 

lille pusterum. Det var en anderledes konfirmation uden sang. Men med 

det dejlige Ad Hoc kor, der sang så alle i kirken var mere end glade.  

Alle de ting som kirken havde lagt i støbeskeen, blandt andet en lille præ-

stegårdsfestival i præstegården med kendte lokale kunstnere, måtte afly-

ses. Alle arrangementer vi skulle afholde for at tjene ind til julehjælpen, 

forsvandt.  

I efteråret kom nye restriktioner og nu holdt vi bare vejret, for hvad med 

julen? Vi er heldige og have en stor kirke, der gjorde, at vi kunne tilbyde 

vores adventskoncerter. Alle tre var fantastiske. Vores syngearrangement 

2. søndag i advent blev overraskende et tilløbsstykke, så det gentager vi 

bare næste 2. søndag i advent, her blev taget godt fra på Julie Røpkes 

hjemmebage æbleskiver.  

Vi befandt os i en tid, hvor man helt atypisk skulle bestille billet for at 

komme i kirke, nuvel den var gratis, men trods alt. Smittetallet bare steg 

og steg. Jeg var bekymret for mine julegudstjenester. Bekymret for 

smitte, og bekymret for, at vi som den gamle kirke vi er, ikke kunne imø-

dekomme myndighedernes specifikke krav om udluftning mellem tjene-

sterne.  

På præsterne facebookside, en lille hemmelig klub for kun præsteviede, 



var frustrationerne store. Størstedelen af os var så bange for, at nogen i 

vores menighed skulle smittes, og vi savnede en klar udmelding fra lan-

dets biskopper og kirkeministeren. Vi italesatte bekymringen over ikke 

kunne imødekomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer – alt imens steg 

smittetrykke bare til hidtil usete proportioner.  Nogle præster skrev et 

brev, hvor de skrev under på, at de ville holde kirkerne lukket – det gjor-

de jeg dog ikke. Jeg er vist en god fodsoldat, der gør, hvad jeg bliver 

bedt om.  Lillejuleaften! kl. 21.45 ca.! tager biskopperne, provsterne, 

præsteforeningen og ministeren endelig affære og tager ansvar. Og for 

første gang i kirkens historie, lukkede kirkerne juleaften. Lettelse og 

sorg på en og samme gang. For mig begynder julen jo med hele menig-

heden – jer, alle jer, der fylder kirken juleaften. Sådan blev det ikke i år. 

Men vi holdt sammen om at ikke danne flere steder, hvor covid19 kun-

ne have mulighed for at brede sig. 

Igen blev andre gudtjenester lagt under lockdown. Og nu er vi landet 

på, at vi må komme i kirken (uden for vores sociale boble), sidde ned, 

men ikke synge. Det gode er, at vi får set andre mennesker, ganske som 

man gjorde i helt gamle dage, hvor højdepunktet var søndagene, hvor 

man kunne mødes og se e dem i kirken, som man i en travl og barsk 

hverdag ikke fik set. Konfirmanderne har aldrig været gladere, der må 

ikke synges og hele gudtjenesten må højst vare 30 min. Men vi må hol-

de den. Evangeliet må forkyndes, vi kan bede sammen og lytte til dejlig 

musik. Og så har vi jo Pia, vores kirkesanger, der løfter det hele med 

hendes skønsang på den ene salme, der må lyde. Og Tove og Bo, hilser 

jer med glæde velkommen i døren. 

Julehjælpen, nåede som smittetallet også nye højder. Og igen så jeg 

menigheden, jer, stimle sammen og enten tage et julehjerte eller done-



re penge via mobilepay. Der er mange familier i vores sogn, der fik en 

helt anderledes jul på grund af jer – TAK FOR DET! Og Danish Crown – jeg 

kan slet, slet ikke finde ord. De kødkasser blev mødt med glædestårer og 

lettelse - tak til jer også. Og tak til Broager-Gråsten Lions Club, for jeres 

store donation. 

Og så blev det året, hvor et næsten nyt menighedsråd trådte til. Jeg glæ-

der mig til samarbejdet. Det skal nok blive godt. Heldigvis er der menig-

hedsrødder fra den ”gamle garde”, der kan guide de nye ind i det betyd-

ningsfulde arbejde, det er at være rådsmedlem.  

Nu er vi i gang med et nyt år. Kirkebladet bugner med det, der skal ske. 

Men vi har jo ikke en krystalkugle, der kan fortælle, hvordan vores virke-

lighed ser ud det næste halve år. Men optimisme – det går vi ikke ned 

på. 

Tak fordi, I gider lave kirke med os. Tak fordi jeg må være præst her hos 

jer. Det er et dejlig og utrolig positivt arbejde jeg har, og jeg bliver aldrig 

mødt med andet end velvilje. Tak for det.  

Lis-Ann 



 

Konfirmander i Ullerup kirke  d. 25. april 2021 
Agate  Gudaitis Vaskilde 44. 6400 Sønderborg 

Andreas Have Thaysen Brobølvej 14. 6400 Sønderborg 

Emil Emmanuel  Byebierggaard Kærvej 36, st. . 6400 Sønderborg 

Emilie Kristine Amstrup Møller Blansskov 3. 6400 Sønderborg 

Izabell Bregndahl Stelzner Vemmingbundstrandvej 38. 6310 Broager 

Mads Christian Dueholm Nørgaard Solbakken 22. 6400 Sønderborg 

Mads Loff Knudsen Tumbøl Bygade 32. 6200 Aabenraa 

Noah Lindhøj Mathiesen Vestvejen 6. 6400 Sønderborg 

Oliver  Moisen Skovparken 2. 6320 Egernsund 

Oliver Møller Provstgaard Smedegade 9. 6400 Sønderborg 

Rasmus Baagø Knudsen Lindevej 6. 6400 Sønderborg 

Rasmus Hissel Christensen Tumbøl Bygade 40. 6200 Aabenraa 

Viktor Dolleris Engel Nybøl Landevej 18. 6310 Broager 

William Alexander  Poltan Bønnekilde 4. 6400 Sønderborg 

Xenia Helene  Christensen Mejeritoften 18. 6400 Sønderborg 

  

Konfirmander i Ullerup kirke  d. 2. maj 2021 
Anne-Sofie  Lorenzen Truenbrovej 19. 6400 Sønderborg 

Bjørk Nørager Larsen Kalvetoft 9. 6400 Sønderborg 

Celina Maria  Hansen Nybøl Landevej 16. 6310 Broager 

Isabella Klyhn Skøtt Povlstoft 26. 6400 Sønderborg 

Jacob Sødequist Jessen Rosenvej 5. 6400 Sønderborg 

Sofie Victoria Valentin Petersen Møllehøj 13. 6400 Sønderborg 

Thea Lykke Hein Pedersen Bojskovvej 40. 6400 Sønderborg 

  

  

  












