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Ullerup 
sogns 

Præst 

Lis-Ann Rotem  

Langbro 2b 

Tlf.: 29 93 00 02 

mail: laro@km.dk 
 

Skal I have dåb, bryllup eller lig-

nende, så kontakt kordegn Su-

sanne Elefsen på  

telefon: 25 73 71 70 
 

Henvendelse til menighedsrådet 

kan ske til 9009@sogn.dk 
 

Menighedsrådsformand 

Gitte Meisner 

Philipsborgvej 13 

tlf: 30273072 
 

Graverkontor 

Graver og kirketjener 

Tlf.: 74 46 18 58  

mail:   

graverkontor@ullerupsogn.dk 

 

Kirkeværge 

Henrik Ohlsen 

Trekanten  23 
 

Kasserer 

Christian Svane Christiansen 

Philipsborgvej 11 
 

Regnskabsfører 

Det fælles regnskabskontor 

Att. Ullerup Sogn 

Ringgade 98 A 

6400 Sønderborg 
 

Hjemmesiden 

For aktuelle nyheder, eventuelt 

aflysning af arrangement, artik-

ler, prædikener, m.m.  

Klik dig ind på 

www.ullerupsogn.dk 
 

Facebook 

Ullerup kirke 
 

mailto:bfl@km.dk




Ej heller i kirken har vi nemt ved at navigere i nye, gamle og måske 

kommende Covid-19-regler.  

Derfor har vi valgt at ændre praksis en del i julemåneden. 

Juleaftensdag plejer omkring 600 personer at komme i kirke. Som det ser ud 

lige nu, har vi plads til 60 kirkegængere ad gangen, så med de to sædvanlige 

gudstjenester når vi ikke langt i år.  Derfor er antallet af gudstjenester for-

øget, men også forkortet til en ca. halv times varighed. Vi starter med en lille-

juleaftensgudstjeneste – mest for børnefamilier, d. 23. december klokken 

16.00. Juleaftensdag holder vi gudstjeneste klokken 10.00, 11.30, 13,00 og kl. 

14.30. Men i alle tilfælde skal der bestilles plads. På billetto.dk vil man fra d. 

1. december kunne ”købe” gratis billetter til de fem forskellige gudstjenester. 

Hvis man ikke har en gyldig billet, kommer man ikke ind - så husk den - enten 

på papir, eller i elektronisk form. 

Ligeledes vil vi i år også ”sælge” gratis billetter til vores adventsgaver – de mu-

sikalske indslag som er omtalt på de følgende sider. (Her tolker vi stadig på 

reglerne, for da det ikke er kirkens gæster, som synger, må vi måske være lidt 

flere i kirken – men antallet af gratis billetter bliver rettet til efter de på det 

tidspunkt gældende regler) 

De, som ikke har mulighed for selv at ”købe” en billet, opfordres til at få hjælp 

af naboer eller familie. I yderste tilfælde kan man kontakte mig på kirkegår-

den, så booker jeg gerne plads, og printer en billet ud – så længe der er ledige 

pladser. 

Bo  





På grund af Covid-19, er kun plads til et begrænset antal gæster i kirken. 
På www.billetto.dk kan du ”købe” gratis billetter til dette arrangement.    
Hvis man ikke har en gyldig billet, kommer man ikke ind - så husk den - enten på papir, eller i elektronisk form. 
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Den passionerede strikker Mette 
Larsen, bosiddende i Blans, har 
deltaget i Den Store Strikkedyst, 
TV SYD, 2015, og ord som græn-
seløs, rebelsk og vild er blevet 
brugt i forbindelse med Mette’s 
strik .Opskrifter er ikke det der 
fylder mest, når Mette går i gang. 
Men kreativitet og nydelse, glæde 
og sjov er indgangsvinklen til nye 
projekter. Genbrug, værksteds-
fund, der er ingen grænser for det 

som kan bruges og strikkes. Den meditative indgang til strikken har også stor 
betydning for Mette, idet hun også ser strikken som en måde at klare en stresset 
hverdag på. 
Da Mette deltog i Den Store Strikkedyst, endte hun med at komme til finalen 
og endte på en delt andenplads. 
Det var en periode, hvor hun udviklede sig meget indenfor sit strik, som i for-
vejen havde en vinkel, der ikke var helt almindelig. Nogle år forinden var hun 
gået voldsomt ned med stress og var udbrændt. Dette ændrede hendes tilgang 
til mange ting i livet, også strik. 
 
Mette Larsen har meget på hjerte og er en strikkerebel helt ind i hjertet. Hun 
har mange ting på sinde, som hun gerne vil dele med mange flere mennesker. 
Mette bryder alle regler i strikkens, ja, håndarbejdets verden. 
Alt det vi plejer får lige en rusketur. Hvem har lavet alle de regler, som der ka-
stes rundt med ? ingen vil stå ved det. Også Janteloven får lige en rusketur. 
Mette Larsen siger, hun vil kæmpe for at strikken igen kommer til at tilhøre os 
alle. Ikke kun de dygtige designere, men de helt almindelige kvinder og mænd 
der bare elsker strik. Så det er slut med pind 3 – gråt garn og 8 siders opskrifter. 
Der findes andre måder, og andre indgangsvinkler til at lege med strik og hånd-
arbejde. Alle har ret til at være kreative, nyde det og være stolte af det de laver. 
Mette vil også under foredraget berøre, hvordan man kommer tilbage til livet, 
når man tror det er slut. Det er med et twist af humor, men alvoren skinner også 
igennem. 
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Strikkerebellen på hjemmebane. 








