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Ullerup 
sogns 

kirkeblad 

Præst 

Lis-Ann Rotem  

Langbro 2b 

Tlf.: 29930002 

mail: laro@km.dk 
 

Skal I have dåb, bryllup eller   

lignende, så kontakt kordegn  

Susanne Elefsen på  

telefon: 25 73 71 70 
 

Henvendelse til menighedsrådet 

kan ske til 9009@sogn.dk 
 

Menighedsrådsformand 

Gitte Schovborg Meisner 

Philipsborgvej 13, Ullerup 

 

 

 

 

 

Graverkontor 

Graver og kirketjener 

Tlf.: 74 46 18 58  

mail:   

graverkontor@ullerupsogn.dk 

Regnskabsfører 

Det fælles regnskabskontor 

Att. Ullerup Sogn 

Ringgade 98 A 

6400 Sønderborg 
 

Hjemmesiden 

For aktuelle nyheder, eventuelt 

aflysning af arrangement, artikler, 

prædikener, m.m.  

Klik dig ind på 

www.ullerupsogn.dk 
 

Facebook 

Ullerup kirke 
 

mailto:bfl@km.dk


Igen i år samler vi ind til de i sognet, som ikke  

har så meget at gøre godt med. 

Vil du give et bidrag, kan det blandt andet 

 gøres ved at indbetale et beløb via mobilepay  

Onsdag 

d. 17. november 

d. 15. december 

d. 12. januar 

hver gang 

















Koncert med Tågelund Koret  

Søndag d. 6. februar kommer et kor forbi Ullerup Kirke og afholder koncert.  

Det er Tågelund Koret, der er på sin årlige udflugt med partnere. Denne 

gang til egnen omkring Sønderborg. Korets dynamiske dirigent, Ebbe Kaad 

Jakobsen, er i øvrigt selv født og opvokset i Sønderborg, hvor han dengang 

var korsanger, bl.a. i Christianskirkens Kor. Også to af de øvrige kormedlem-

mer har rødder på Als. 

Koret blev i sin tid startet som Egtved Musikhøjskoles Kor. Siden lukkede 

Musikhøjskolen, men koret fortsatte på samme høje musikalske niveau un-

der det nuværende navn Tågelund Koret, der i dag holder til i Egtveds tidli-

gere rådhus. Sangerne kommer fra et stort område, fra Haderslev i syd til 

Vejle i nord, Fredericia i øst til Vejen i vest. Der rejses gerne de ekstra kilo-

meter for at være med i et kor med en smuk klang og givende musikalske 

udfordringer.  

Til koncerten, der varer ca. tre kvarter, kan man høre uddrag af korets bredt 

favnende repertoire, bl.a. værker af John Rutter og swingende spirituals. 

 

Se i øvrigt  http://tågelundkoret.dk 






