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Nyt fra menighedsrådet
Inden længe er det påske med helligdagene, der
historisk har hver sin betydning, og den del af kirkeåret, der for mange mennesker har en stor interesse. Med påskens evangelier følger der de gode
gamle salmer med ved gudstjenesten, der under orglets toner bliver nærværende. I perioden
op til påske er der i marts måned 2 arrangementer og søndag den 3. Juni er der sogneudflugt til
Møgeltønder, Højer Mølle og Museums besøg. På
hjemvejen besøges Tyrstrup Kirke i Christiansfeld.
Denne tur er nærmere beskrevet andet sted i kirkebladet.
Det er blevet tid, hvor kirkens postkasse skulle
være flyttet ud til Odensevej. Men menighedsrådet ønsker at orienteringsskab flyttes med. Vi ser
det som den bedste placering, at både postkasse
og orienteringsskab sættes op ved den lille låge
ind til kirkegården. Menighedsrådet har henvendt
sig til foreningerne i Verninge, om de kunne gøre
brug af skabet. Jo flere brugere af skabet, jo større skal skabet være. Men der vil være flere om
denne investering. Der arbejdes i øjeblikket med
den opgave.
I menighedsrådet har der før og efter jul været
holdt møder med emnet menighedsrådsvalg til
november, eller et orienterings/opstillingsmøde

forinden klarer opgaven. Tanken om at oprette et
menighedsråd i de to sogne, Brylle og Verninge
er kommet på tale, og vil her i foråret blive debatteret de to menighedsråd imellem. Hvis de to menighedsråd peger på, at et menighedsråd i fremtiden kan være fremmende for det kirkelige arbejde i de to sogne, så vil der i de to sogne blive
indkaldt til et orienterende møde med en afstemning om, at der fremover kun skal være et menighedsråd i de to sogne eller man skal køre videre
som hidtil. Såfremt beslutningen bliver, at der oprettes et menighedsråd, vil det være naturligt, at
det træder i kraft den 1. December 2012.
Men I de kommende måneder vil der ske mere på
det område, men ikke uden at ” baglandet” vil blive hørt på de omtalte møder.
Der vil blive indkaldt via dagspressen eller i det
enkelte kirkeblad.
Alle skal have mulighed for at være med i beslutningen.
Af det nuværende menighedsråd, er der 3-4 medlemmer der forlader arbejdet i menighedsrådet.
For nogen trykker alderen måske lidt, og der kan
for andre være andre årsager til at der skal en
pause til.
Alle ønskes en glædelig påske.

Døbte/fremstillede

Døde

Villads Bekker Bønnelykke, Solevad
August Thor Vang Carlsen, Nårup
Bastian Nellemann Snitkjær, Langsted
Nikolaj Palm Møller, Verninge
Mikkel Boe Bønnelykke, Naarup

Bernhardt Frederik Bærentsen, Nevers
Niels Madsen Aarup, Naarup
Svend Kristian Frederiksen, Naarup
John Jacobsen, Naarup
Hardy Enkebølle Anderson, Varde
Anni Margit Madsen, Allested

Viede
Kira Geldermann Boe Bønnelykke og
André Boe Bønnelykke, Naarup
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Sogneindsamling 2012

Sognet
hjælper
verdens
fattigste
Verninge Sogn og Folkekirkens Nødhjælp samler ind til kampen mod sult, når frivillige banker
på døre

søndag den 4. marts 2012.
Hjælpen har enorm effekt, viser rapport.
Skulle nogen være i tvivl, om penge i indsamlingsbøssen kommer verdens fattigste til gode,
kan tal fra FN slå tvivlen i gulvet: På 10 år er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1.8 millarder
til 1.4 milliarder mennesker. Og alene i år er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner.

Det er rigtig gode nyheder
Men 925 millioner mennesker sulter stadig hver
eneste dag. Og hvert sjette sekund dør et barn
af underernæring et sted på kloden.
Så der er stadig stor brug for hjælp.
Verninge Sogn vil derfor igen deltage i den
landsdækkende Sogneindsamling, der samler
penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med at bekæmpe sult blandt verdens allerfattigste mennesker.
”Vi glæder os til igen at samle ind sammen med
resten af landet. Både børn og voksne oplever
glæden ved at løfte i flok”, siger indsamlingsleder Hanne Kirsten i Verninge Sogn.

Bliv indsamler
Vi mangler indsamlere til nogle af vore ruter, så
har du et par timer søndag den 4. marts, er du
mere end velkommen til at tage kontakt
Tag gerne en ven eller familien med ...
For 1.000 kr. kan 70 underernærede børn få ernæringsrigtig mad i 1 måned.
Du kan melde dig som indsamler hos
Hanne Kirsten Hansen tlf. 64751813,
moeller4@nypost.dk
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Folkekirkens fremtid
Eller har vi overhovedet en
fremtid som ”folkets kirke”?
Dagen før jeg skrev disse linjer deltog jeg i
det foredrag vi i Verninge menighedsråd havde arrangeret med Gadepræst Peter Thyssen
fra Odense. Peter Thyssen er en mand der har
været vidt omkring i sin præstegerning. Han
har været almindelig landsbypræst, og præst
i Odense Domkirke, hvor han er endnu. Men
han er også en af Danmarks første gadepræster,
kendt for sit store arbejde blandt samfundets
svageste.

Optimisme
Men aftenens foredrag handlede ikke om de
hjemløse, selvom det kunne det godt have
gjort. Det handlede ikke om diakoni, eller livet
i fængslerne. Selvom det kunne det også godt
have gjort. Nej foredraget handlede helt grundlæggende om folkekirkens fremtid. Et højaktuelt emne.
Peter Thyssen valgte den optimistiske line og
understregede at på trods af faldende medlemstal så har der sjældent være større søgning
til kirken. Mange flere mennesker i dag end for
20 år siden mener at kirken har et åndelig indhold, og kan opfylde åndelige behov. Alligevel er kirken udsat for store udfordringer. Dels
det faldende medlemstal, som skyldes at rigtig
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mange især intellektuelle forældre vælger ikke
at døbe deres børn. Sandsynligvis ud fra en opfattelse af at barnet selv skal vælge når det bliver gammelt og selvstændigt nok.

Politisk topstyring
Samtidig er folkekirken, der jo ikke bare er folkets kirke også en statskirke og underlagt politikerne. Og politikerne bruger i højere grad
end før, kirken som et politisk redskab. Et objekt, hvor man kan profilere sig selv. Der er især
i den siddende regering et stærkt ønske om at
lovgive meget mere på kirkens vegne end man
har været vandt til. Engang var statens største
opgave at administrere den folkekirke, der ikke
kunne blive enig med sig selv om at regere sig
selv. Der var simpelthen for mange modstridende kræfter, til det kunne lade sig gøre. Så
kirkens anliggende blev forordnet ved lov som
det hedder. En midlertidig løsning der har holdt
helt til i dag. Men nu blæser forandringens vinde. Kirkeministeren har nedsat en kommission,
der vil ”kortlægge det kirkelige landskab” som
det hedder og finde ud af hvad og hvor meget
der hører til den danske folkekirke. Ud fra denne kommission må forventes at komme den kirkeforfatning, vi har manglet siden grundlovens
indførelse. Samtidig ønsker regeringen og kirkeministeren, der for øvrigt slet ikke er kirkeminister, men ”minister for ligestilling og kirke” at
lovgive meget specifikt i kirkens indre anliggender. Her tænkes især på vielser af homoseksuelle. Her vil ministeren tvinge et ritual igennem,
et ritual ikke på baggrund af teologiske overvejelser, men ud fra en verdslig humanistisk opfattelse om ligestilling i samfundet. Et andet
eksempel er forslaget om at biskopper skal åremålsansættes. Altså at man kun kan være biskop i 12 år, så skal man træde tilbage. Det er
muligvis god latin når man udnævner topledere andre steder, men det ændrer totalt ved
kirkens opfattelse af hvad en biskop er. Han eller hun er ikke bare en stats-ansat administrativ
leder. Han eller hun er jo åndelig leder og vejleder. Og der er endda dem der mener, hvorfor
stoppe ved biskoppen? Skal ikke også provster,
og præster for den sags skyld så være på åremål?

Fremtiden?
Så på den ene side er der kræfter i regeringen
og store dele i samfundet der ønsker at kirke
og stat adskilles, men på den anden side ønskes der især fra regeringen at staten dikterer
kirkens indre forhold. Spørgsmålet er da om
folkekirken så længere er ”folkets kirke”, og om
Staten virkelig er interesseret i at lade folkekirken have selvbestemmelse, også på det åndelige område. Et er sikkert: Folkekirken er i opbrud
i disse år. Det kan være svært at se hvor vi er på
vej hen.

Ligegyldigheden, folkekirkens
største fjende
Peter Thyssen bemærkede på sit foredrag i Verninge kirke at Folkekirkens største fjende er ligegyldigheden. De fleste er i grunden positive
overfor folkekirken, men det er som om at der
breder sig en ligegyldighed. Det er som om
mange har en opfattelse af at folkekirken altid
har været her og altid vil være her. Været der til
at give indhold i livets store og afgørende øjeblikke, et sted hvor man kunne komme med sin
afmagt og sin fortvivlelse. Et sted der minder os
om at livet er større end vi fatter og mere skrøbeligt end vi bryder os om at tænke på. Og jeg
giver ham helt ret.
Hvis vi i vores overflod og jagen efter tid, glemmer kirken, bliver lidt ligeglad og forventer at
den da bare er der, til den dag hvor man skal
bruge den, så risikerer man at den ikke er der.
Så har ateister, politikere, og højreradikale kristne organisationer splittet kirken ad i kampen
om at få magten over kirken. For det er ikke kun
ateisterne der i deres krav til ligestilling kræver
at stat og kirke skilles ad.

”Herre i eget hus”
Mange indenfor folkekirken drømmer om at
være ”herre i eget hus” Resultatet kan meget vel
være forskellige organisationer og retninger inden for folkekirken for ødelagt folkekirken, med
en alt for skinger debat om fx spørgsmålet om
vielser af homoseksuelle eller andet.

Effektivitet som succesparameter?
Man kan også risikere at man i disse moderne
tider hvor alt skal kunne måles og vejes komme til den slutning at kirker der ikke bruges i

tilstrækkelig grad skal afvikles. Som en busrute
der har for få passagerne, skal kirker der har for
få kirkegængere nedlægges er der mange der
mener. I England har man ingen kvaler med at
lave kirker om til banker, eller medborgerhuse
eller så galt barer hvis menigheden er væk. I de
store by-sogne, især i København hvor menigheden efterhånden er forsvunden, er man begyndt at overveje kirkelukninger. Men også på
landet hvor der er et begrænset befolkningsgrundlag er man begyndt at lukke kirker. I dag
er det kun de respektive menighedsråd der kan
beslutte at nedlægge deres kirke. I fremtiden
bliver det provsten eller biskoppen, eller ligefrem kirkeministeren der defacto kan tage den
beslutning hen over hovedet på menighedsrådene og lokalbefolkningen.

Rodløshed som resultat
Man kan sige at den kirke, der skulle tilhøre den
lokale menighed, det lokale fællesskab, snart
ikke længere tilhører dem der bruger den, men
staten, der gennem stift og provsti kan lukke
kirken, som de nye storkommuner lukker skoler, biblioteker og børnehaver efter for godt
befindende. Kirke betyder egentlig fællesskab.
Hvad er det fællesskab værd, hvis myndighederne kan vælge at nedlægge fællesskabet,
fordi de ikke finder det tilstrækkeligt ”effektivt?”
Det fællesskab som måske ikke strålede ved sin
aktivit men ved at det gav hver især i lokalsamfundet et sted at høre til, det forsvinder. Og da
er man endnu mere rodløs. Man kan da spørge
(igen) om folkekirken så længere er folkets kirke?
Niels Lysebjerg
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Aktiviteter
Onsdag den 14. marts
kl. 19.00 – 22.00
Fortælling om Rytterskoler
Rytterskolen i Verninge blev opført under Frederik den Fjerde i 1723, og de færreste ved, at
de 241 rytterskoler i Danmark blev til i forbindelse med en militærreform.
På Fyn blev det til 20 skoler. Den gamle rytterskole i Verninge var skole helt frem til den nye
skoles opførelse i 1956.
Hvorfor blev der bygget skoler og hvordan blev
de finansieret? Hvem gik der og hvad lærte de?
Hvad har Odense Slot og rytterskolen i Verninge med hinanden at gøre?
Det vil historiker Ellen Warring fortælle om på
Verninge skole.
Der vil blive serveret kaffe.
Alle er velkomne.
Sted: Verninge Skole

Onsdag den 28. marts kl. 19.30
Odense Motetkor
Menigheden kan glæde sig til at høre Odense
Motetkor i kirken.
Odense Motetkor er et blandet kor med hjemsted i Odense. Koret har eksisteret siden 1932,
og Christian Dyrst er dirigent.
Repertoiret er en bred vifte af klasisk kormusik.
Både kirkelig musik fra renæssancen, barokken,
klassiken, og fra vor tid, samt verdslig musik fra
tider og steder er på repertoirelisten.
Men uanset hvad koret arbejder med, er det
overordnede mål, at få musikken til at sprudle,
ånde og leve.
Odense Motetkor er et udadvendt kor med
mange rejser og udenlandske kontakter.
Ved koncerten i Verninge kirke vil koret synge kirkelige værker fra barok og renæssancen
af komponisterne Lotti, Esquivel og Palestrina
og nyere musik af bl.a. Knut Nystedt og Niels
La Cour. I den mere verdslige afdeling kommer værker af korets dirigent med tekster af
Emil Aarestrup, Morten Nielsen m.fl. og endelig
vil koret synge nogle danske sange af bl.a. Carl
Nielsen.
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Der bliver også lejlighed til selv at røre stemmebåndene idet programmet garneres med fællessalmer.
Brylle Menighedsråd vil være med arrangører
denne aften

Søndag den 3. juni kl. 7.30
Sognetur
I år går sogneturen til Sydvestjylland. Med en
kaffepause undervejs kører vi direkte til Møgeltønder. Her vil kirketjener Jens Nissen vise os
Møgeltønder kirke. Kirken, der er meget gammel, har fra reformationen og frem til 1970 hørt
under Schackenborg Slot. Derefter blev det en
almindelig sognekirke, som dog stadig bruges
af den royale familie på Schackenborg. Orglet
er fra 1679 og meget specielt bygget.
Der bliver tid til at gå en tur i Møgeltønder, som
ud over Schackenborg har masser af historie
og skønhed.
Vi kører videre over det flade marskland til
Højer, hvor vi spiser vores medbragte frokost.
Derefter besøger vi Højer Mølle- og Marskmuseum. Møllen er en af de højeste hollændermøller i Nordeuropa og meget velbevaret. Museet
orienterer ved hjælp af fotos og genstande om
marsken og dens befolkning. Vi kører derefter
til de nærliggende Højer Sluse og Vidåsluse.
Så bliver bussen vendt med retning hjemad,
og gennem det frugtbare landskab kører vi til
Christiansfeld – egnen, hvor vi vil få en orientering om egnens kultur og blandt andet se den
nyrestaurerede Tyrstrup Sognekirke.
Vi spiser aftensmad på Den Gamle Grænsekro.
Hidtil på turen har vi bevæget os i et område,
der mellem 1864 og 1920 hørte til Tyskland, for
grænsen gik lige her. Historien omkring denne
tid og genforeningen er beskrevet i Genforenings- og Grænsemuseet, som ligger lige over
for kroen, og den vil vi aflægge et besøg.

Fakta:
Afgang fra parkeringspladsen ved Graverhuset
(ved omfartsvejen) 3. juni kl. 730. Hjemkomst
kl. ca. 20.30.

Vejledning
Bindende t ilmelding til Hanne Kirsten Hansen
64 75 18 13 senest 1. maj – men skynd jer, der
er kun 52 pladser. Ved bestilling kan der også
bestilles smørrebrød à 20 kr. pr stk. (fra Tommerup brugs), hvis man ikke selv vil have madpakke med til frokost. Husk at medbringe tallerken
og bestik. Vi medbringer drikkevarer.
Pris for hele turen undtagen frokost og drikkevarer under middagen: 350 kr.
Forslag: Læs selv videre om området på nettet.
F.eks. www.moegeltoenderturist-park.blogspot.
com

Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i graverhuset kl. 19.00 - 21.00
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 26. april, orientering om årene
2011 og 2012. Afholdes i konfirmandstuen
Torsdag den 24. maj
Torsdag den 14. juni

Konfirmander i Verninge
Konfirmation 29. april klokken 10.30
Mellanie Stage
Nicklas Schnuchel
Niklas Vamdrup Knudsen

Konfirmation 6. maj 10.00
Anders Lohman Hansen
Fiona Bording Adams
Rasmus Nielsen
Kris Frederik Jensen
Jannik Liljendal Larsen
Frederik Back Olsen
Signe Kaasgaard Andersen
Christina Valther Andersen
Stefan Kongstad

Fødsel
Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen.
Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes.

Dåb
Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning
Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det
sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet
blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse
Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som
medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i
fire måneder.

Ved dødsfald
Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne
dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.
Tid og sted aftales med den præst, der skal
foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil
Alle, som har besvær med transporten til og fra
Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til
alle gudstjenester.
Kirkebilen, som henter og bringer på adressen,
bestilles ved henvendelse til Servicebussen på
tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester,
men også til vore øvrige arrangementer.

7

Kalender
Marts
4. 9.15 Gudstjeneste
2. søndag i fasten
			 Niels Lysebjerg
			Sogneindsamlingen
			 Læs mere side 3
11.10.30		 Højmesse
3. søndag i fasten
			 Niels Lysebjerg
14. 19.00 Fortælling om Rytterskoler
			 Læs mere side 6
18. 9.15 Gudstjeneste
Midfaste søndag
			 Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
Mariæ bebudelses dag
			 Dorthe Terp Dahl
28. 19.30 Odense Motetkor
			 Læs mere side 6

April
1. 9.15 Gudstjeneste
Palmesøndag
			 Niels Lysebjerg
5. 10.30 Højmesse
Skærtorsdag
			 Niels Lysebjerg
6. 10.30 Liturgisk Gudstjeneste Langfredag
			 Niels Lysebjerg
8. 10.30 Højmesse
Påskedag
			 Niels Lysebjerg
9. 9.15 Gudstjeneste
2. Påskedag
			 Dorthe Terp Dahl
15. 9.15 Gudstjeneste 1. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl

22. 10.30 Højmesse
2. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
29. 10.30 Konfirmation Sp.klasse
				
3. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg

Maj
4. 10.30 Højmesse
Bededag 4. f. e. påske
			 Niels Lysebjerg
6. 10.00 Konfirmation Verninge 4. s. e. påske
			 Niels Lysebjerg
13. 10.30 Højmesse
5. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
17. 9.15 Gudstjeneste Kristi himmelfarts dag
			 Dorthe Terp Dahl
20. 10.30 Højmesse
6. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl
27. 10.30 Højmesse
Pinsedag
			 Niels Lysebjerg
28. 10.30 Højmesse
2. pinsedag
			 Niels Lysebjerg

Juni
3. 7.30 Sogneudflugten
			 Læs mere side 6
			 Der er ingen gudstjeneste, grundet
			sogneudflugten

Kontakt
Sognepræst Niels Lysebjerg
Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00
Graver Peder Bonde
Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00
Organist Ingalena Jensen
Tlf. 63 72 00 99, mail: jingalena@yahoo.dk

verningekirke.dk

Menighedsrådformand Bjarne M. Hansen
Assensvej 344, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 13 78, mail: bemh@get2net.dk
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4 5690 Tommerup
Tlf. 64751813 – mail: moeller.4@nypost.dk
Redaktør af kirkebladet Søren Brander
Solevadvej 6, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil
Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 64 75 19 19

