UBBERUD

Kultur & Bevægelseshus

Arrangementer og aktiviteter

Foråret 2022

Ubberud Kultur- & Bevægelseshus og Ubberud Idrætsforening
Ubberudvej 30 · 5491 Blommenslyst
Find os på

Ubberud Kultur & Bevægelseshus

ubberudhallen.dk og ubberud-if.dk

Bridge i UKB

Hver onsdag kl. 09.30-13.30. Forårssæsonen starter 5/1-2022
Nærmere info:
Erik Baungaard, tlf. 2390 9600 · Carsten Jørgensen, tlf. 5373 7509

Med dette vinter- og forårsprogram for aktiviteter i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus og Ubberud-Ravnebjerg kirker, byder vi velkommen til en ny sæson. Bemærk et par nyheder: I samarbejde
med ungdomscenter Højstrup, Ung Odense tilbyder vi en række
filmaftener for unge, der går i 7.-10. klasse. Første gang den 5. jan.
Kl. 19 i Klubben. En anden nyhed er quiz-aftener, hvor vi prøver
vores paratviden af under hyggelige former. Alt i alt håber vi, der
bliver taget godt imod de forskellige tilbud og på stor opbakning.
Da der stadig er usikkerhed om corona situationen, er tilmelding
nødvendig til alle arrangementer.
Med venlig hilsen,
Aktivitetsudvalget i UKB

Fællesspisning i UKB
Cafeen og Aktivitetsudvalget indbyder til fællesspisning
kl. 18.00 sidste onsdag i måneden
26/1 – 23/2 – 30/3 – 27/4 -2022

Menu for de enkelte dage lægges på Facebook!
Ny pris: 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år.

Tilmelding
på tlf. 6147 5491, senest 3 dage før.
Evt. afbud, senest 3 dage før.
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En hilsen fra centerlederen
”Efter sommerferien fik vi endelig lov til at komme ordentligt i gang i Ubberud
Kultur & Bevægelseshus efter corona nedlukninger, restriktioner, forsamlingsforbud osv. Jeg havde virkelig glædet mig til at møde alle, som har sin gang i UKB
i det daglige, og jeg så frem til at mærke stemningen i kulturhuset og være med
til at skabe endnu mere liv, fællesskab og hyggelige timer.
Jeg skal lige love jer for, at I har taget godt imod os! Jeg ansatte Ditte, som startede i starten af september, og kort derefter startede vi op med dagens ret tre
gange i ugen. Med det samme støttede I op og kom og spiste maden i cafeen,
eller tog den med hjem. Det er blevet en stor succes, og I er mange, der har
været søde til at fortælle os, at I er vilde med vores mad, og at I meget gerne vil
have, at det fortsætter. Så JA, dette tiltag har vi helt sikkert tænkt os at tage med
videre ind i 2022. Derudover har der gennem aktivitetsudvalget været koncerter,
vinsmagning, foredrag, sangaftener og fællesspisninger, og jeg mærker, at alle
jer borgere i Ubberud og omegn virkelig nyder at kunne købe et stykke hjemmebagt kage, en kop kaffe/øl/vin, og at vi har åbent og er til stede i cafeen under
alle disse arrangementer. Dette bliver vi selvfølgelig også ved med fremadrettet.
Om dagen har vi fået godt gang i at sælge mad til de store klasser på skolen, og
de elsker at komme over i frikvarteret og købe dagens ret, hygge sig, spille kort
og synge med på musikken. Jeg ved, at de sætter stor pris på, at vi har åbnet op
for dem om dagen. Og de har fået lov til at benytte cafeen, da vi har fået et godt
samarbejde op at køre med skolen omkring dette tiltag.
Vi er nu et fantastisk team på i alt 10 medarbejdere, hvoraf Ditte og jeg selv er
fastansatte, Caroline, Nia & Matilde er over 18 år, og kan varetage cafeen alene.
Julie, Alberte, Laura, Ida & Oliver er vores ungarbejdere, som hjælper til med alt
lige fra rengøring, opdækning, servering, afrydning osv. De er alle kommet rigtig
godt i gang her i vores travle efterår, og jeg håber, I vil tage rigtig godt imod dem
alle sammen, når I møder dem i UKB.
Jeg kan fortælle, at hallen bliver fyldt godt op af UIF, og at der arbejdes på at finde
instruktører, så vi kan afprøve dans og seniorgymnastik i hallen for at se, om disse tiltag kan tiltrække endnu flere til UKB om formiddagen. Sport & Fitness starter op med spinninghold 3 gange om ugen igen fra januar, så cyklerne ikke bare
står og samler støv. Hvis der kan køres med fyldte hold på de få cykler, vi har nu,
kan fremtiden muligvis byde på endnu flere cykler. Vi har stor succes med ’Stram
op’ om mandagen med Line, funktionel træning og yoga om tirsdagen med Lisa
og Puls & Styrke udendørs med undertegnede – jeg tror på, at vi kan få endnu
flere spændende hold op at køre i UKB, det skal i hvert fald afprøves.
I kulturhuset vil vi meget gerne byde alle indenfor, unge som gamle. Hvad enten
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man dyrker motion hos os eller ej, alle er velkomne. Ideer til kommende arrangementer modtages altid, og da vi både har hallen og Kulturzonen til rådighed, er mulighederne mange. Kulturzonen bliver allerede nu lejet ud privat, til
konfirmationer, barnedåb, runde fødselsdage, familiefester, børnefødselsdage
osv. Ved interesse - tjek vores hjemmeside eller send en mail til centerleder@
ubberudhallen.dk
Jeg kan afsløre, at vi ikke står stille i UKB, og at der vil komme mange nye tiltag i løbet af 2022. Jeg ser frem til et nyt fantastisk år, hvor vi alle kan mødes og

UBBERUD

Kultur & Bevægelseshus
Årsmøde i UKB
Onsdag den 20. april 2022 kl.19:30
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indlæg fra UKBs formand

I en tid hvor coronaen igen begynder at være mærkbar, er det godt at
kunne skue tilbage på et halvår, hvor vi mere eller mindre uhindret kunne komme og gå i UKB, uanset om du er bruger af fitness, motionist i
hallen, eller har været til diverse arrangementer i kulturzonen. Med forhåbning om at vi undgår de store restriktioner på adgangen til hal og
café, går vi et spændende 2022 i møde.
Men først lidt dvælen ved det forgangne halvår. Vi er kommet godt afsted med at have et fokus på at lade cafeen være et bredere tilbud end
til de normale brugere, som primært er medlemmer af UIF, der kommer
ifm. med deres sport. Her er Anette som centerleder med særdeles god
hjælp fra Ditte lykkedes med at få nye mennesker ind i vores facilitet –
et prioriteret mål fra os som bestyrelse. Men det er også med en bred
opbakning fra Jer/os i oplandet, der tilsyneladende har manglet dette
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tilbud. Vi vil stadig arbejde på at gøre UKB til et sted, hvor alle på en eller
anden måde vil komme forbi, fordi der i tilbudspaletten også er dét, som
du tjekker ind på.
Vores aktivitetsudvalg har på samme måde ramt godt ”indenfor skiven”
med de planlagte arrangementer i kulturzonen i efteråret – og igen med
en solid støtte og deltagelse fra lokalområdet, som er en mere væsentlig
parameter for succes, end om der står plusser på den økonomiske bundlinje. Hvis udvalgets arrangementer ender med at generere et mindre
underskud, er der kalkuleret med det i vores budget. Men til trods for
den forholdsvise sikre hånd i planlægningen af aktiviteter, så vil både
udvalget og os som bestyrelse gerne invitere nye kræfter og ikke mindst
friske øjne med i arbejdet. Og der er helt præcis brug for én/nogle, der
kan have øje for, hvad unge og de 30-40-årige vil kunne have lyst til at se
i kulturzonen – begge er aldersgrupper, som vi ikke rammer med vores
tilbud i kulturzonen.
Forløbet omkring Ubberud-aftalen har været lidt af en (halv)maraton,
hvor der har været en del benspænd grundet pandemien. Men aktuelt
er der sat gang i flere arbejdsgrupper, der går videre med konkrete opgaver, der har deres afsæt i aftalen. Der kommer en ”Ubberuddag” i foråret/forsommeren – en arbejdsgruppe som vil se på tilbud til områdets
unge – en naturgruppe der vil arbejde med en bedre tilgang til den lokale
natur, med kortlægning af stier, skiltning o.a. Derudover skal der skabes
en fælles digital platform for vores område, så vi på ét sted kan finde,
hvad der er af tilbud og aktiviteter i sognet. Som endnu et væsentligtududkomme af Ubberud aftalen skal vi fortsætte det gode og tætte samarbejde i partnerskabet, som blev skabt undervejs. Vi skal formalisere og
udvikle det etablerede fællesskab videre til gavn for os alle. Og vi har i
UKB tænkt os at være synlige i alle disse tiltag, i så høj grad som det understøtter arbejdet.
På bestyrelsen vegne – Steen Kjeldsen, formand UKB – december 2021

Sponsor i UKB

Meny Korup
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Filmaften for unge,
der går i 7.-10. klasse
Onsdag d. 5. januar kl. 19.00-21.00 i Klubben
v/Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst

Fighter af instruktør Natasha Arthy
Aicha går i gymnasiet, og hun skal være læge, siger hendes far. Men Aicha
vil hellere bruge tiden på kampsport end på lektier. Hun trodser forældrenes forbud og begynder at træne professionelt i en Kung Fu klub.

I Kung Fu klubben møder hun Emil. De forelsker sig i hinanden, men
Aichas tyrkiske baggrund kommer imellem dem. Livets spilleregler
er ikke så enkle som kampsportens, og Aichas valg får store konsekvenser. Ikke bare for hende selv, men for hele hendes familie.
Boden er åben: Betaling med mobilepay
Kommende filmaftner: 2. februar, 2. marts og 6. april 2022.
Vil du være med til at bestemme, hvad vi skal se? Så kontakt Birgitte,
Ubberud Kultur- og Bevægelseshus, birgitte@ubberudhallen.dk
eller Dan, Ungdomscenter Højstrup, dses@odense.dk
FRI ENTRE
Arrangeret i samarbejde med Ungdomscenter Højstrup, Ung Odense
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Blommenslyst i ord og billeder
Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.00-21.00
Ubberud Lokalarkiv fortæller og viser billeder fra en epoke i det
gamle Blommenslyst, hvor forretningslivet blomstrede op langs den
nye hovedvej. Her er muligheden for at genopfriske gamle minder vi vil også gerne høre din historie.
Er du tilflytter, så kom og bliv klogere på lokalområdet.

Blommenslyst Autolakering

Blommenslyst Mølle 1939

Blommenslyst Kro 1939
FRI ENTRE
Tilmelding nødvendig til Henning på tlf./sms 2237 6991
Arrangeret i samarbejde med Ubberud-Ravnebjerg kirker og Lokalarkivet.
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Tid til sang, og sange til tiden
Et højskoleforedrag med fortælling og sang af Erik Sommer

Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 19.00 – ca. 21.00

Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan
synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I
sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde,
men fælles sang skaber fælles glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene lever fortsat i os, men
de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glemmer vi dem.
Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde
beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som
mennesker.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med
mange sange og salmemelodier til både voksne og børn. Heraf er en del
blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog.

FRI ENTRE
Tilmelding nødvendig til Henning på tlf/sms 2237 6991
Der kan købes kaffe og kage i pausen for 35. kr.
Arrangeret i samarbejde med Ubberud/Ravnebjerg kirker
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Livet, døden og kærligheden
Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00
Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt
Musikforedrag med forfatter, præst og projektleder Jesper Hougaard Larsen

Steffen Brandt er kendt for sine lyse, lette og ironiske sange om
kvinden, der skal ned på alle fire, rigtige mænd, der ikke gider høre
mere vrøvl, om at blive de første kærester på månen. Og for sit vedholdende carpe-diem: Kys det nu, det satans liv, før det er forbi. Der
er dog meget mere at sige om tv-2-forsangeren: om hans baggrund,
musikalske projekter og inspirationskilder.
I musik og ord sætter Jesper Hougaard Larsen fokus på de litterære referencer i Steffen Brandts rockpoesi: fra begyndelsen i bandet
Taurus over de 17 tv-2-albums til hans fortolkninger af Bob Dylan,
Leonard Cohen og Damon Albarn.
Jesper Hougaard Larsen er forfatter til bøgerne ”Livet, døden og
kærligheden. Rockpoesi og Litteratur hos Steffen Brandt” og ”Liv og
Lys” udgivet sammen med Anders Kjærsig.

FRI ENTRÉ

Tilmelding er nødvendig til Henning på tlf./sms 2237 6991.
Caféen er åben i pausen, og der kan købes kaffe og kage.
Arrangeret i samarbejde med Ubberud/Ravnebjerg kirker
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Pubquiz
Pubquiz er populært – nu skal det prøves i Ubberud
Torsdag den 10/2 og torsdag den 10/3 2022 kl. 19.00

Tilmeld jer som hold á 3-5 personer,
- giv holdet et sjovt navn og deltag i en hyggelig aften.
Test din og dine venners/families paratviden og
bliv vinder for en aften.
Hvis du ikke allerede har et hold, er der rig mulighed for at kigge
forbi og blive en del af et hold. Kom og vær med - der er garanti for
højt humør og god stemning, mens der dystes.
Vi quizzer om forskellige emner på et niveau alle har mulighed for
at deltage i uanset alder.

Book et bord for 50 kr.
– Info og tilmelding til Bente tlf./sms 22960308
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Ølsmagning med
Torben Mathews
Fredag den 4. marts 2022 kl. 20.00
Glæd jer til et festligt gensyn – det bliver med garanti morsomt

Pandemien har hærget, men aftenens ”instruktør” Torben Mathews har
alligevel formået at finde nye, spændende dråber og at gennemføre nogle
få af sine halvårlige temasmagninger. Denne aften vil han præsentere et
potpourri af disse med bryg fra Norge, Canada, Polen og ikke mindst Rusland. Og selv garvede ganer kan forberede sig på at blive chokeret!
Alt sammen med et glimt i øjet og godt med angelsaksisk humor. Sidste
gang Torben besøgte UKB var i 2017. Det var en aften, hvor ølsmagning
blev serveret sammen med engelsk humor når det er bedst. En uforglemmelig aften som vi ser frem til at gentage.
Dengang blev billetterne hurtig udsolgt – så vent ikke for længe med at
bestille.

Billetpris 200 kr. betales efter tilmelding på MobilePay 85650

Tilmelding er nødvendig til Henning på tlf./sms 2237 6991
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Koncert med Juncker Band
Fredag den 18. marts 2022 kl. 20.00

26 års jubilæumskoncert med Junckers allerbedste hits
Juncker med band varmer op i Ubberud inden tour 22, bl.a. med hits
som ”Havana”, ”Mogens og Karen” og som noget helt nyt - i et samarbejde med Andreas Odbjerg med nummeret ”Evigheden Mellem
Os”… Glæd jer!
Juncker har også leveret hele fire(!) titelmelodier til nogle af de mest
sete danske Tv-programmer i nyere tid - ”Kurs mod fjerne kyster”
Billetter købes på ticketmaster.dk – Pris 225 kr. + gebyr
Har du lyst til at spise inden koncerten, kan vi tilbyde en lækker
menu: Steg, flødekartofler, salater og flutes for 100 kr.
Billetpris incl. spisning 325 kr. + gebyr.
Døre og bar åbnes kl. 17.45 for spisende gæster.
For øvrige gæster kl. 18.30. Baren er åben til kl. 01.00
Vi glæder os til igen at kunne byde velkommen til endnu en fed
musikaften i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus.
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Søren Vester
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00-21.00
Kreativ på kommando – Det Gode Landsbyliv

Søren Vester, designer og moderne bonderøv fra Thise i Salling, fortæller
om det at være kreativ og se mulighederne på kommando og i landsbyen.
Hvem er Søren og hvad laver man egentlig som kreativ bonderøv med
et sprog, der er alt andet end rigsdansk og et humør, der får selv en græde- kone til at smile.
Søren Vester har medvirket i flere programmer på TV. Pt. er han aktuel
sammen med Line Franck i Hus Til Halsen, hvor de kommer trængte boligejere til undsætning. Sidste skud på stammen er Søren Vesters Have, hvor
Søren viser kreative ideer fra egen have.
Søren Vester kan med sin fortælleglæde og entusiasme inspirere tilhørerne til at føre deres egne drømme og ideer ud i livet og blive aktive deltagere i deres egne lokalsamfund eller gentænke haven - at være kreativ
er en positiv tilgang til livet.
Tilmelding nødvendig til Henning på tlf/sms 2237 6991

Billetpris: 75 kr.

Der kan købes kaffe og kage i pausen.
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SYNG DIG GLAD
Onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.00-21.00

Kom og syng de kendte og elskede forårssange fyldt med lys og forventnings - fulde stemninger. Forårsbebuderne kan dog også iklædes et sørgmodigt skær i kampen med sorg, ensomhed og krigens
pessimisme, som vi bl.a. oplever det i Stine Pilgaards ’Forårssang
uden håb’ og Halfdan Rasmussens ’Forår over Europa’.
Vi ser frem til at dyrke fællessangen sammen med jer. Der vil som
altid være rig mulighed for at komme med forslag til, hvilke sange, vi
skal synge. Så hold dig ikke tilbage!
For musikken står Peter Nørskov Jørgensen, organist ved Ubberud
Kirke. Jens Erik Hjelm Rasmussen og Birgitte Hjelm Paulsen fra Ejlstrup synger for på sangene.
Tilmelding nødvendig til:
Henning på tlf/sms 2237 6991

FRI ENTRE

– der kan købes kaffe og kage i pausen for 35 kr.
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Vandretur i lokalområdet
Søndag den 24. april 2022 kl. 14.00
Vi går foråret i møde på en guidet tur gennem Ejlstrup-området.

Mødested: P-pladsen ved Ubberud Kultur og Bevægelseshus.

Turen er ca. 6 km og tager ca. 2 timer. Man skal være almindelig godt
gående, børn kan sagtens deltage, men på dele af turen er barnevogne ikke muligt. Det tilrådes at tage terrængående fodtøj på.
Tilmelding er nødvendig til Henning på tlf./sms 2237 6991

Gratis at deltage
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Biavl og biodiversitet
Onsdag den 11. maj 2022 kl. 19.00-21.00
Vild med vilje: Natur og biodiversitet i Odense

Foredrag med Heidi Kastrup Christensen, Funktionsleder / Biolog i
Odense Kommunes afdeling ’Landbrug og Natur’
Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyreog plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid, hvis vi ikke
gør noget.
I efteråret 2020 blev der i Odense Kommune vedtaget en handleplan for natur og biodiversitet,
og der blev politisk prioriteret 9
mio. kr. til at igangsætte indsatserne fra handleplanen. Handleplanen indeholder 22 indsatser
– kommunen arbejder p.t. med
10 af dem. Samtidig er Odense
Kommune med i Miljøministeriets dyst om at blive Danmarks
Vildeste Kommune.Heidi Kastrup Christensen vil fortælle
om indsatserne i handleplanen, hvilke der er prioriteret i første omgang, og hvor langt kommunen er kommet med indsatserne.

Biernes forunderlige liv og deres produkter
Biavler Villy Christensen, Spedsbjerg, fortsætter aftenen og fortæller
bl.a. om, hvordan 80.000 bier organiserer sig. Han har også en lille
kiggekasse med, hvor man kan se dronningen og arbejdsbierne på
vokstavlerne. Der findes ca. 290 arter af vilde bier og honningbier.
De er vigtige bestøvere i fx landbrug og frugtavl. Hvis vi ikke sikrer
dem plads i vores natur, vil 70-80 % af vores produkter vil forsvinde.

Fri entré.
Tilmelding er nødvendig til Henning på tlf./sms 2237 6991.
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Livestreaming af foredrag fra
Århus Universitet
Alle dage kl. 18.50 – 21.00
Tirsdag d. 08-02-2022
Titel: Fremtidens natur
Ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Jorden er en levende planet – fyldt med mange forskellige livsformer. Men
dens varierede og rige biodiversitet er nu under pres. Vi hører
dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter. Ja,
sågar bliver ordet ’masseuddøen’ ofte bragt i spil. Som reaktion på alle kriserne er
der nu en stigende interesse for bæredygtighed. I foredraget vil du få et overblik
over, hvilke faktorer der bestemmer, om der er høj eller lav biodiversitet i verden
– og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle
spiller mennesket? Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen og koblingen
til klimakrisen, og hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en
rig biodiversitet for de kommende generationer.

Tirsdag d. 22-02-2022
Titel: Den sovende hjerne
Ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum, Institut for Lægemiddeldesign
og Farmakologi, Københavns Universitet. Hvad sker der i hjernen, når vi sover, og
hvorfor er søvn nødvendig for helbredet? Med afsæt i den nyeste forskning dykker
vi ned i søvnens mysterium – herunder de gavnlige effekter af de fire søvnfaser og
hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte til.
Vi kigger ind i hjernen og ser på de mekanismer, der regulerer, om vi er vågne eller sover. Du vil få, forklaret hvordan faktorer som lys, koffein og alkohol påvirker
de søvnregulerende mekanismer. Under foredraget gennemgås også hvilke,af de
mange råd om god søvn, der giver mening i forhold til søvnens biologi.

Tirsdag d. 01-03-2022
Titel: Klimaforandringerne

Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi
dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige atmosfæreprocesser og dele af
videnskaben bag rapporternes resultater. Undervejs i foredraget bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret, så alle kan være med.
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Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som
system, hvilke usikkerheder forskerne fortsat kæmper med og en idé om
hvilket klima vi efterlader til vores efterkommere.

Tirsdag d. 15-03-2022
Titel: Ekstrem fordøjelse.
Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde enorme måltider efter lang tids
faste. Hør om hvordan forskere med udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver at blive klogere, på hvordan dyr og mennesker overlever langvarig faste. Forskning i slangens ekstreme fordøjelsessystem giver indblik, i hvordan
dyr og mennesker overlever langvarig faste, og foredraget vil derfor drage paralleller til mennesket i perioder uden føde. Herunder hvordan ekstrem, længerevarende underernæring påvirker hele menneskekroppen og leder til fysiologisk forfald.
En del af denne viden stammer fra studier i Warszawas ghetto, hvor jødiske læger
udførte fysiologiske målinger under 2. verdenskrig.

Tirsdag d. 29-03-2022
Flagermus.
Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus
Universitet. Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en femtedel
af alle pattedyrarter, er der meget, vi ikke ved om, hvad de foretager sig i mørket.
Men nu har forskere sat små computere på flagermus og fået ny viden om deres
adfærd og jagt med ekkoer. Vi skal prøve at forstå hvordan flagermus, med mad i
munden, kan flyve, trække vejret og skrige højlydt samtidigt. Vi vil undersøge, om
det kan passe, at en flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat, og vi vil
undre os over, hvordan deres meget følsomme hørelse undgår permanente skader
under de ekstreme lydtryk fra konstant skrigeri, der opstår i deres sociale kolonier.

Foredraget rundes af med nogle tanker om, hvordan vi kan artsbevare
disse dyr, der er så svære at studere og tælle i naturen, og hvorfor det ikke
er flagermusenes skyld, at vi har en coronaviruspandemi.

Tirsdag d. 26-04-2022
Ig Nobel Price: Først humor, så eftertanke
Ved Marc Abrahams og tre prismodtagere. Ig Nobelprisen – den alternative Nobelpris -til deles for en ejendommelig forskning, der i første omgang får os til at grine
for derefter at tænke dybere over emnet. Hør dette foredrag og få et humoristisk
dyk ned i den prisvindende forskning. Mød Marc Abrahams og nogle af de seneste
prisvindere.
Mød også nogle af de forskere, der har modtager Ig Nobelprisen.

Foredraget foregår på engelsk!
19

Ubberud Idrætsforening
Hovedgeneralforsamling afholdes i UKB
Tirsdag den 22-03-2022 kl. 19.00
Årsmøde i Støtteforeningen UIFS afholdes i UKB
Onsdag den 22-03-2022 kl. 18.00

Kom til Fyns mindste og hyggeligste

Gymnastikopvisning
i Ubberudhallen

Lørdag den 26. marts 2022 kl. 10.00 – ca. 11.30
Gymnasterne træner hårdt en gang om ugen og vil være klar til at
vise hvad de har lært i løbet af sæsonen
Tag gerne hele familien med og støt vores dygtige gymnaster.
Vi ses til en hyggelig formiddag.
Gratis entre Cafeen har åben
For yderligere information om UIF Gymnastik, se venligst hjemmesiden ubberud-if.dk/gymnastik/ eller facebook: ubberud gymnastik.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Asger Petersen på mobil 2021 0402
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Ny bestyrelse søges
Vil du være med til at sætte dit præg på retningen af Ubberud Gymnastiks aktiviteter, så har du her en hel unik mulighed. Den nuværende bestyrelse på fire medlemmer stopper, når sæsonen slutter
den 1. april 2022. Vi stopper eller viger pladsen for nogle andre
ildsjæle, der brænder for foreningsarbejdet og gymnastikken. Vores
egne børn har forladt gymnastikken til fordel for andre sportsgrene, så vi må erkende, at engagementet ikke er så højt længere, som
det burde være, hvilket ikke gavner den rigtige gode foreningskultur,
der er i gymnastikforeningen. Der er derfor brug for ny energi og
friske ideer til at bringe gymnastikforeningen videre.
Gymnastikforeningen har i dag 91 medlemmer, 44 børn og 47 voksne, og der er et rigtig godt udviklingspotentiale gennem en veldrevet
og sund økonomi i gymnastikforeningen. Der er altid stor opbakning
til alle holdene fra medlemmer, trænere og lokalsamfundet. Det vil
være muligt for den nye bestyrelse at sætte sit eget præg på udviklingen og evt. opbygge og etablere nye træningshold for både børn
og voksne.
Vi vil gerne stille os til rådighed i en overdragelsesfase, hvis der er interesse for det, for vi ønsker at give denne opgave videre på bedste
vis. Du er også velkommen til at deltage i vores kommende bestyrelsesmøder, hvis du gerne vil høre nærmere om bestyrelsesarbejdet.
Vi ved, at det kan være svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, så
derfor håber vi, at du vil overveje denne spændende mulighed. Du
kan eventuelt gå sammen med for eksempel din nabo, ven/veninde.
Med venlig hilsen,
Asger Petersen, formand, Jens Erik Hjelm Rasmussen,
Charlotte Bødker Knudsen, Sarah T. Boyd Simonsen
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Ubberud Stadion blev i 2020 udnævnt som “Fyns hyggeligstestadion”
af DBU Fyn. Vi har dog brug for nye sponsorer til at bevare hyggen
i Ubberud! Alle former for sponsorater vil blive modtaget med kyshånd. Både sponsorater til Ubberud IF, vores ungdoms samarbejde
med Korup IF eller de enkelte hold. Hvad kan vi tilbyde i retur? Vi kan
tilbyde et virksomhedslogo på kamptrøjer, træningsdragter, ubberud-if hjemmeside, eller enbandereklame på vores dejlige stadion.
Hvad koster det? Prisen for tøjsponsorater kan variere afhængigt af
holdet og tøjet. En bandereklame koster 5.000 kr. i startgebyr for det
første år, hvorefter den koster 2.500 kr. om året.
Hvad sker der nu? Tag kontakt til holdlederen på det pågældende
hold eller vores sponsoransvarlige, Frank Dusi Henriksen. Han vil
med glæde hjælpe samarbejdet på vej.
Tlf: 9192 8655
E-mail: henriksen06@hotmail.com
Opslag fra DBU Fyn om “Fyns hyggeligste stadion”:
https://www.facebook.com/watch/?v=71648422227325
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Ubberud Pétanque Klub
Vi er den nærmeste Pétanqueklub I Odense Vest/Nordvest. Vi træner og
spiller på UIFs grusbane, som ligger på Ubberudvej 31, lige bagved idrætsforeningens klubhus.
Vi træner og hyggespiller hver tirsdag og torsdag eftermiddag fra kl.
14.00 hele året – dog med følgende undtagelser:·I månederne juli, august
og september flytter vi tirsdagstræningen til om aftenen kl. 18.00. I december måned holder vi vinterfri
Efter træningen er der normalt kaffe og hyggeligt samvær i vores klubhus
– eller også bænker vi os på vores udendørs møbelsæt, hvis vejret tillader
det. Bemærk vi til enhver tid sørger for at overholde gældende særregler i
forbindelse med Coronakrisen.
Alle kan være med! Der er ingen aldersgrænse, hverken nedad eller
opad! Der kræves ingen særlig påklædning, men tag fornuftigt fodtøj på og
medbring gerne en ekstra trøje.
Du er meget velkommen til at komme og se hvordan, det foregår. Kom
en tirsdag eller torsdag, få en snak med os og prøv at spille med. Har du
ingen kugler, låner vi dig gerne et sæt.
De første tre spilleaftener er gratis, så du har mulighed for at finde ud af,
om Pétanque er noget for dig. Derefter er årskontingentet kr. 250,-

Du kan også ringe til fmd. Margit Kristiansen på tlf. 6080 2237
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Sognenyt Ubberud-Ravnebjerg sogne
vinter/forår 2022.
Ny præst i Korup
Velkommen til Lene Kjemtrup Christensen,
som vi også vil komme til at se og høre i
Ubberud og Ravnebjerg kirker, da et samarbejde mellem de tre sognes præster skal
etableres.Lene skriver om sig selv:
Jeg er 44 år og har to børn, Gro og Marlon,
som er tvillinger og 9 år gamle. Jeg har været præst og skoletjenestemedarbejder i
Søndersø-Skamby i 6 ½ år og flytter på den
måde ikke så langt, men alligevel. Alt er nyt.
Boligen er ny, kirken er ny, menneskene er
nye. Det tager sin tid at finde sig til rette og
at lære at finde rundt i et utal af veje,
der hedder noget med løkke. Den næste tid
bliver fyldt af spørgsmål og nye indtryk.Heldigvis tager jeg nogle erfaringer
med mig. Både om gudstjenester og undervisning, om kirkeårets gang og
forskellige aktiviteter. Frem for alt med nye ord til gammel viden om Gud.
Jeg glæder mig til det nye liv i Korup.
Og vi glæder os til at tage godt imod Lene her hos os.
På vegne af menighedsrådet, Kathrine Gørup Christiansen.
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Babysalmesang
Vi starter et nyt hold torsdag den 24. februar 2022. I alt 10 torsdage.
Korup Kirke kl. 9.30.
Efter alle sanser har været i brug, går vi kl. 10.15 i sognegården og drikker
en kop te/kaffe. Her findes der også pusleplads og mikroovn!
Sidste gang holder vi afslutning om eftermiddagen med fællesspisning, så
øvrig familie har mulighed for også at deltage.

Tilmelding til:
Sognepræst Kathrine Gørup Christiansen, tlf. 2916 6066, mail: kgc@km.dk
eller Pernille Guldbrandt Lindstrøm, tlf. 2094 1540, mail: pgl@km.dk.
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Hyggecafé i Ravnebjerg
Kirkeanneks
Foråret 2022

Onsdage kl.14:30

Nyd et foredrag eller en eftermiddag med
god musik. Vi byder på kaffe og brød
Den 19. januar

Niels Jørgen Clement: Et fornøjeligt og
spændende filmforedrag
Historien om det legendariske danske filmselskab Saga Studio. Selskabet stod bag mange af de mest
elskede og nu klassiske film i perioden fra 1950 til midt i 60’erne. Se
nogle fornøjelige filmklip, og hør
anekdoter om filmfolk og skuespillere fra optagelserne af en række
af filmene.

Niels Jørgen Clement er til daglig virksomhedsrådgiver og har i
40 år lavet research på de gamle danske filmselskaber. Han har
skrevet artikler til Filmleksikon
samt Det Danske Filminstituts
hjemmeside. Desuden er han
medforfatter til tobindsværket
”Historien om Saga Studio” – udgivet i 2016 og 2018 på forlaget
Mellemgaard.
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Den 16. februar
Alex Vestergaard Nielsen:

Et liv i den syvende himmel
Alex Vestergaard Nielsen
er pilot med mange års ansættelse hos SAS bag sig.
Sideløbende med denne
karrieren begyndte han
at læse teologi på Københavns Universitet. På denne måde kunne han slå to
fluer med et smæk: stille
sin nysgerrighed og udnytte de mange pauser mellem flyvningerne tilbragt på
hotelværelser. Alex V. Nielsen havde ikke drømt om, at hobbyen en dag
skulle udmønte sig i et præsteembede.
Som 60-årig gik han, som nyuddannet teolog, på pension fra jobbet som
pilot. Han har dog ikke fået lov til at nyde et otium på fuld tid, men er indsat
i et deltidsembede som præst i Vester Åby og Åstrup ved Faaborg.
I foredraget fortæller Alex V. Nielsen sin livshistorie og reflekterer over
emnet tro og viden – modsætninger eller blot forskellige perspektiver.

Den 16. marts

Fortællinger og sange fra toppen
Jens Erik Hjelm Rasmussen, som er vendelbo bosiddende i Ejstrup, vil fortælle historier og synge sange fra toppen af Danmark. Det bliver ikke
kedeligt, når der gives smagsprøver på både
talt, skrevet og sunget vendelbomål.
Hør blandt andet uddrag fra den nordenfjordske
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Bonde, Bastholm Nørgaards, gendigtning af 1. Mosebog: Mæ å Moses. Du
kan også opleve, eller genopleve, satiriske sangtekster af Niels Hausgaard
– måske den mest kendte vendelbo af alle.
I det hele taget kan du blive lidt klogere på vendelboerne og deres særheder. - Vidste du fx, at vendelboerne har deres eget flag?
Peter Nørskov Jørgensen akkompagnerer de musikalske indslag.

Den 20. april

Jesper Hougaard Larsen

Folkekirkens møde med flygtninge og indvandrere
Jesper Hougaard Larsen er projektleder
og præst for flygtninge og indvandrere
i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, FTS, i Odense. FTS har lokaler i den
indre by i Folkekirkens Hus umiddelbart
ved siden af Vor Frue Kirke.
Her arbejder han sammen med kolleger
og en række frivillige med en folkelig og
en kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Jesper Hougaard Larsen fortæller om de forskellige
aktiviteter, som FTS gennemfører: internationale gudstjenester, sprogcafé,
international mødregruppe og højskoledage.
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Den 18. maj

Udflugt ud i det blå
Vi kører til et skønt sted med bus
fra Ravnebjerg. Undervejs byder
vi på kaffe og lagkage og nyder
foråret og den lysegrønne duft af
græs.
Tilmelding til:
Anne Thaulow
Tlf.: 2125 3199
Mail: afthaulow@gmail.com
eller til sognepræst
Kathrine G. Christiansen
tlf.: 2916 6066.
Mail: kgc@km.dk
Obs!
Afgang fra Kirkeannekset kl. 14.00

Filmaftener i konfirmandstuen i Ubberud
Følgende onsdage: 12.
januar, 9. februar og
9. marts. Alle dage kl.
19.00. I de mørke vintermåneder oplyses konfirmandstuen tre gange af filmverdenens lys
glimmer. Vi kan næsten
høre filmspolen rulle. Vi
ser en god film og taler
om den over et glas vin og lidt brød og ost. Det er altid godt at se en god
film – men den bliver bedre af at blive set sammen med andre. At dele ord
og tanker kan give nye vinkler på både filmen og tilværelsen

Det er gratis at deltage
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Ubberud Kirke
Onsdag den 18. maj kl. 19.30

Forårskoncert med Odense Teaterkor

Odense Teaterkor er et rytmisk kor med stor sangglæde og energi
Det udsprang i tidernes morgen af et samarbejde med Odense Teater,
hvorfra de har deres navn. Nu synger de et bredt udvalg af rytmiske sange, nye som klassikere. Alt fra Coldplay til Kim Larsen - og det midt imellem!
I 2021 påbegyndte et nyt samarbejde med korleder Jakob Bobjerg
(uddannet på musicalakademiet i Fredericia). Han har tilført koret ny
energi og udvidet sangrepertoiret. Det ses og høres.
Så kom i godt humør til en frisk og forrygende forårskoncert. Undervejs
lader vi også alle stemmer gjalde i fællessang.
Hvis omstændighederne tillader det, serveres der et lille glas i våbenhuset
efter koncerten.

Det er gratis at deltage
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Børne- og familiegudstjeneste
i Ravnebjerg Kirke
Fastelavnssøndag d. 27. februar kl.14.00
Børnekoret Stjernestøvs-koret deltager ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden ved Ravnebjerg Forsamlingshus, og der er fastelavnsboller og varm kakao. Så mød gerne udklædte – både store og små – og vær med til at gøre dagen
festlig.

Besøgsvenner i Korup-Ubberud
Hvis du føler dig ensom og har
behov for kontakt med et menneske, kan løsningen være at få
en besøgsven. Ingen er for ung
eller for gammel til at få en besøgsven. Korup-Ubberud Besøgsvenner formidler kontakt
mellem besøgsmodtagere- og
venner.
En besøgsven kommer en gang
om ugen i 1 – 2 timer, eller hvad
man nu bliver enige om. Besøgsven og -mod-tager finder sammen ud af,
hvordan besøgene skal foregå. Mankan fx spille kort, gå - eller køre - en
tur, læse højt, skrive breve osv.
Hvis du kunne tænke dig at få en besøgsven, så henvend dig til
besøgsleder Else Vedel på
Mail: vedel.else@gmail.com Tlf.: 3029 3273.
Besøgstjenesten i Korup-Ubberud samarbejder med Røde Kors, Odense
31

Ubberud og Ravnebjerg kirker

Se kirkernes hjemmeside www.ubberud-ravnebjerg.dk.
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Påsken 2022
Søndag den 10. april: Palmesøndag i Ubberud Kirke kl. 11.00.
Børnekoret Stjernestøvskoret deltager ved
gudstjenesten.
Torsdag den 14. april: Skærtorsdag i Ravnebjerg Kirke kl. 19.00
Fredag den 15. april: Langfredag i Ubberud Kirke kl. 11.00
Søndag den 17. april: Påskedag i Ravnebjerg Kirke kl. 9.30 og i
Ubberud Kirke kl. 11.00. Ved begge
festgudstjenester er der musikalske indslag.
Mandag den 18. april: Anden påskedag i Ubberud Kirke (tidspunkt
endnu ikke fastsat! Se hjemmeside).

Ny konstituering i Ubberud-Ravnebjerg Menighedsråd
På menighedsrådsmødet den 25. november 2021 i Ubberud konstituerede Ubberud-Ravnebjerg Menighedsråd sig for det kommende
år.
Konstitueringen fremgår af Kirkelig Vejviser på næste side.
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Kirkelig vejviser
Kirkekontor

Paarup Sognegård, Solgårdsvej 40,
5210 Odense NV.
Tlf. 66 16 00 48
E-mail: ubberud.sogn@km.dk

Kirkegårdene

Ubberud og Ravnebjerg kirkegårde
Ubberudgårdvej 19
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 79 11
E-mail: graverkontor.ubberud@
mail.dk

Præst

Sognepræst
Kathrine G. Christiansen Ubberudvej 12
5491 Blommenslyst
Tlf. 29 16 60 66
E-mail: kgc@km.dk
Træffes alle dage.
Fri mandag.

Medarbejdere

Organist
Peter Nørskov Jørgensen
Tlf. 29 45 37 95
Kirkesanger Peter Toft
Tlf. 26 46 46 90
Præstesekretær
Jens Erik Hjelm Rasmussen
Tlf. 24 65 54 78

Menighedsråd

Morten Kruse Hendriksen, formand
Ravnebjerggyden 103
5491 Blommenslyst
Tlf. 24 45 63 92
Jens Peter Illemann, næstformand
Troelsevej 39
5491 Blommenslyst
Tlf. 21 20 22 44
Carsten Bærentsen Greve
Kirkeværge Ravnebjerg Kirke
Elleholmvej 43
5250 Odense SV
Tlf. 40 45 58 92
Peter Wich
Kirkeværge Ubberud Kirke
Middelfartvej 491
5491 Blommenslyst
Tlf.: 40 82 77 10
Inge Krogh Würtz, kontaktperson
Pilevej 39
5200 Odense V.
Tlf. 20 91 54 22
Jens Erik H. Rasmussen, kasserer
Hvidtjørnvej 29
5200 Odense V
Tlf.: 24 65 54 78
Anne Thaulow
Ellekratvej 2A Ejlstrup
5200 Odense V
Tlf. 21 25 31 99
Irma Boysen
Kalørvej 89
5200 Odense V.
Tlf. 26 79 17 44

Ubberud Kultur- og Bevægelseshus
www.ubberudhallen.dk
Adresser
Centerleder: Anette Dal Hansen tlf. 6147 5491 centerleder@ubberudhallen.dk
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem KIF

Steen Kjeldsen
tlf. 41115362
steenkjeldsen@mail.dk
Carsten Mochau
tlf. 23433432 carsten@mochau.dk
Sanne Brink
tlf. 30483016
kasserer@ubberudhallen.dk
Michael Helding
tlf. 40112903
michael_helding@hotmail.dk
Henrik R.Nielsen
tlf. 30313539
hrraunnielsen@outlook.dk
Rune Munch-Andersen tlf. 40367316 runemunch2017@gmail.com

Aktivitetsudvalget
Henning Jespersen
Lene Magaard
Thorsten Thomassen
Peter Wich
Bente Jespersen

tlf. 22376991
tlf. 29809956
tlf. 20789056
tlf. 40827710
tlf. 22960308

hj@slukefter.dk
lene-magaard@mail.tele.dk
torsten@post11.tele.dk
peter@wich.as
bj@slukefter.dk

Kirkens repræsentanter i Aktivitetsudvalget
Kathrine Gørup Christiansen
tlf. 29166066
Peter Nørskov Jørgensen
tlf. 29453795
com

kgc@km.dk
peter.n.joergensen@gmail.

Ubbeud Idrætsforening www.ubberud-if.dk
Formand
Eric Wanscher
tlf. 24797799
Næstformand
Rikke F. Larsen
tlf. 22840885
Kasserer
Gregers Ibsen
tlf. 22649042
Sekretær
Klas H. Poulsen
tlf. 29862753

ericwanscher@gmail.com
rikkefromlarsen@gmailcom
gregers.ibsen@gmail.com
klaspoulsen@gmail.com

Afdelinger
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Petanque
Volleyball

tlf. 21604011
tlf. 53603963
tlf. 20210402
tlf. 60802237
tlf. 40268877

lundahl@kalnet.dk
martin@tweak.dk
t.a.p@mail.dk
m.fich29@hotmail.com
jeppesloth1@hotmail.com

tlf. 29445776

kurtoebro@hotmail.com

Finn Lundahl
Martin Kruse
Asger Petersen
Margit Kristiansen
Jeppe Sloth Øbro

Støtteforeningen
Formand
Kurt Øbro

TAK FOR OPBAKNINGEN I 2021
Selvom hele forårsprogrammet blev aflyst pga. Corona-pandemien, glæder vi os over den gode tilslutning til efterårets arrangementer. Med dette
lille tilbageblik siger vi tak for opbakningen i 2021, og ønsker alle vore
trofaste gæster et godt nytår.
25 havde tilmeldt sig vandreturen den 12/9
gennem Hovhaveskoven og Højbjerg til
”Midt i Verden”, hvor der var indlagt pause.
Lars Skotte fra motorcykelklubben Stellet
bød på kaffe, og han gav os en fin fortælling
om stedet og klubbens historie.
Der var god tilslutning til den udsatte koncert og musikforedrag med Susan Ørum,
der blev bakket op med flot guitarspil af
Tom Lindby. Ca. 70 personer fik en festlig
aften.

”Hold da kæft, hvor havde vi det godt” i selskab med cykeldrengene den 18/11. Sjældent
har vi set og hørt så megen positiv energi og
fortælleglæde. Og livets rygsæk blev fyldt
med gode pointer, som de 70 tilhørere kunne
tænke over – en meget vellykket aften.
Jakob Tybjerg
Der var fart, fest og farver over højskolemanden Jakob Tybjerg, da han
den 3/11 stod for en sangaften i UKB. Der blev sunget masser af sange,
både nye og gamle, og ca. 50 personer havde en dejlig aften.
Livestreaming af foredrag om naturvidenskab fra Århus Universitet bliver
en større og større succes, og vi har i gennemsnit ca. 30 gæster pr. foredragsaften. Foredraget med Bente Klarlund var topscorer med 65 gæster.
Det kan stærkt anbefales at deltage i disse foredrag, der formidles let forståeligt.

