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Kan vi forny kirken?

Nyt fra menighedsrådet
Konfirmation
Så er det igen tid for konfirmation. Det er en
dejlig dag, når de unge mennesker selv bekræfter deres dåbsløfter i kirken. Mange tillykke skal
lyde fra menighedsrådet!
Der er nye konfirmander på vej efter sommerferien. Det har længe været uklart hvordan og
hvorledes med konfirmandundervisningen,
da man havde glemt at der var noget der hed
konfirmandundervisning i den nye folkeskolereform. Det er heldigvis lige faldet på plads
fra statens side, så der skal være plads til to timers undervisning om ugen i 7. klasse som vi
har været vant til (eller 8. klasse som det er visse
steder i landet). Det er ikke helt afklaret på skoleniveau, hvornår der levnes plads i skemaerne,
men det vil bliver afgjort hurtigst muligt. Niels
sender så brev ud til relevante elever, som han
har kendskab til. Hvis I ikke bliver kontaktet direkte, så ring endelig til Niels, og hør nærmere.

Årsberetning 2012-2013
Vi har igen i år lavet en årsberetning for kirkeåret 2013-2013. Den
er blevet trykt flot op, og du er
velkommen til at tage et eksem- Verninge
Kirke
plar i våbenhuset. Årsberetnin- Årsberetning
gen beskriver hvilke tanker og
ideer menighedsrådet har gjort
sig, efter at vi blev valgt, samt
hvad vi har arbejdet med. Vi nævner hvilke arrangementer der har været i året, samt hvordan vi personalemæssigt er stillet. Vi beskriver
desuden fremtiden m.h.t. valg, renoveringer og
økonomi.
Kirkeåret december 2012 – december 2013

verningekirke.dk

Valg til efteråret
Til efteråret har vi ekstraordinært valg til menighedsrådet.
Der var sidst valg til menighedråd i Danmark i 2012. Normalt er menighedsrådet valgt
for 4 år ad gangen, men Verninge menighedsråd er med i en forsøgsordning, hvor vi blev
valgt for 2 år. Dermed skal der være valg i år
igen. Vi afholder Valgforsamling tirsdag den 9.
september 2014, så sæt kryds i kalenderen al2

lerede nu. Hvis du har lyst til at komme i menighedsrådet, så kom med til ét af vores møder og/
eller spørg en af personerne i menighedsrådet,
om hvad det indebærer. Vi håber, at der vil være
interesse i menigheden for menighedsrådsarbejdet, og at nye personer eventuelt har lyst til
at stille op til valget, og komme med i et spændende og udfordrende fritidsarbejde, hvor man
kan præge den lokale kirke, og samfundet omkring den.

Renovering af kirken.
Vi har i menighedsrådet i en lang årrække arbejdet på at finde ud af hvad kirken trænger til
m.h.t. renovering. Vi har lavet en priotering af
at få det udvendige på plads. Vi er så heldige at
provstiet har godkendt vores foreløbige planer
og prisoverslag. Den planlagte udvendige renovering af kirken vil komme til at koste cirka
2,5 millioner kroner, hvoraf vi har sparet cirka
halvdelen op, og den anden halvdel vil provstiet financiere. I 2014 vil du dermed forhåbenligt
kunne se, at der bliver arbejdet på kirkens sokkel og området foran soklen. Det skal afhjælpe
at kirken "skrider ud" fordi den bliver undermineret af regnvand. Der skulle også gerne komme en ny trappe op til kirketårnet, da den gamle er tæt på at gå til af rådangreb.

Personale
Vi har fået en ny gravermedhjælper, Christina
Jespersen, der er ansat i perioden marts til november for at hjælpe Peder på kirkegården.
Velkommen til!
Lene Jultved.

Ofte hører man at det der skal til er fornyelse.
Der skal ske noget nyt i kirken, skabes en ny relation og kirken vil igen blive fyldt med livskraft
og ånd. Nu er spørgsmålet, hvad kan vi gøre?
Hvad kan vi gøre vi ikke har prøvet før? Der har
været koncerter, børnegudstjenester, foredrag,
aftengudstjenester og musik-gudstjenester
med stører eller mindre succes. Ikke at det hele
har været en fiasko, der har undertiden været ganske pænt fremmøde, men der er stadig
plads til noget mere, plads til fornyelse.

skal være stort og forkromet. Musikkerne vælger selv repertoiret og vi andre kan komme og
lytte på. Det varer en lille time fra kl. 19.00 til
20.00 og der sker intet andet end at der er musik, der er altså ingen der er forpligtet mere end
højst nødvendigt og den uformelle indgang vil
måske være med til at skabe en lidt mere intim
stemning end vi er vant til. Tanken er at det skal
være den første torsdag i måneden og vi begynder i september, så hold øje med kirkebladet.

Reflektions-time

Skole og kirke

Og så var det, at jeg fik et sognebarn ind af døren, som havde de ideer som jeg og andre har
manglet. Og der var flere ideer. En var ”reflektions-time”. Vi er vant til at gudstjeneste skal
være noget fællesskabende, noget forkyndende, der skal være bøn, salmer og læsning og
forkyndelse, men tro er jo også noget inderligt,
og i en travl larmende hverdag, kan man have
brug for at se indad, sætte sig ned i et fredfyldt
rum, og lade sig synke ind i sin egen tanke ind
i sit eget sind, og helt derinde finde sin egen
fred, sin egen ro og der mærke Guds nærvær.
For Gud taler til os gennem hjertet. Her kunne
kirkens rum, være en hjælp, her er den stemning af andægtighed og stilhed der vil få sindet til at falde ro, men det skal være et levende
rum. Kirkerummet er som regel åbent i dagtimerne, når graverne er på arbejde, men ved
den særlige reflektionstime, er der tændt for
varmen og der er tændte lys, sådan at det ikke
er tomt rum, der står som en tom teatersal og
venter på sit publikum, men et varmt og levende rum, man kan føle sig hjemme i, falde hen i
og mærke sig selv og måske sende en stille bøn
afsted i sit stille sind, og mærke en inderlig fred
midt i en larmende travl hverdag. Jeg påtænker
at planlægge sådanne reflektionstimer i samarbejde med menighedsrådet i løbet af efteråret.

Derudover arbejder vi med at integrere forholdet mellem kirke og skole, således at fx de salmer der bruges til børne- og familiegudstjenester vil være kendt fra skolens morgensang. Af
andre ting kan nævnes muligheden for at inddrage kirken som bygning og som kulturbærende institution i skolens undervisning.
For nok går man i disse år meget op i hvor mange kirkegængere der er om søndagen. Men det
er ligeså vigtigt at fastholde lokalsamfundets
tilhørsforhold til kirken. Og kirkens forhold til
lokalsamfundet. Det er i sidste ende det, der
betyder noget.
Jeg håber, at disse tiltag sammen med alle de
aktiviteter der allerede er, vil være med til, at
styrke kirken i sognet.

Musik i kirken
Der var også en ide til hvad man kunne kalde
”torsdagskoncert” eller ”musik i kirke” Der er
flere rigtig gode musikere i sognet og flere af
dem har tilkendegivet at de gerne vil give en
lille koncert i kirken. Hele ideen er at det ikke
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Konfirmation skoleåret 2014 - 15
Til næste skoleår, der jo begynder her i august,
indtræder regeringens meget omdiskuterede
skolereform, hvor vi bl.a. skal vende os til begrebet ”Heldagsskole.” Man kan synes om reformerne eller ej, men uanset hvad nu kommer de.
Og som det ofte er, så er kirke og konfirmation
meget nemt glemt i denne diskussion, hvor der
for lærere, elever og ikke mindst skoleledere er
mange andre og stører problemer.
Vi har jo i det meste af Danmark haft en århundrede lang tradition med at konfirmationsforberedelse foregik i det man kaldte ”skoletiden” Altså i det tidsrum hvor man ville forvente
at børnene gik i skole. Ja, man kan sige at den
landsdækkende undervisning af alle børn overhovedet begyndte i kirkerne hos præsterne og
konfirmationen er faktisk også fra gammel tid
en slags dimension, en afgangseksamen fra
skolen inden man skulle ud og tjene. Dengang
gik man virkelig ind i de voksnes rækker.
På enkelte skoler rundt om i landet har ikke alle
delt den opfattelse at konfirmationsforberedelse i skoletiden skulle være naturligt, tro bliver
her opfattet som en privat sag, og altså noget
de unge mennesker må bruge deres egen tid,
deres fritid på.
Det har heldigvis ikke været praksis i Verninge
og omegn, men forandringens vinde blæser jo
også her. Nogle skoler bliver større, andre som
vores mindre. Vi kan stadig glæde os over en levende og velfungerende skole i Verninge, men
desværre har vi måtte tage afsked med 7. klasse
og 7. klasseselever bosiddende i Verninge bliver
spredt på flere skoler og fleres spor. Men de hører stadig til i Verninge Sogn, og vil sandsynligvis helst konfirmeres i deres egen kirke. Og der
vil naturligvis stadig blive tilbudt konfirmation
og tilhørende konfirmationsforberedelse i Verninge, ligesom der bliver tilbudt konfirmationsforberedelse i hvert eneste sogn i Assens Kommune.
Presset på skolerne bliver dog ikke mindre i den
skolereform og der har også i Assens Kommune været røster fremme om at konfirmationsforberedelse skulle ligge uden for skoletiden.
Da regeringen stiller store krav om rigelig tid
til bevægelse og differentieret undervisning.
Desværre vil skoletiden fra næste skoleår være
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fra 8.00 til 16.00. Det ville betyde en meget sen
konfirmationsforberedelse ikke mindst for eleverne, der ville kunne se frem til nogen meget
lange dage.
Derfor har Provsten i Assens Ole Hyldegaard
sammen med en arbejdsgruppe af præster i
provstiet, der dækker alle sogne i Assens kommune, lavet centrale forhandlinger med Assens
kommune. For øvrigt efter sigende forhandlinger der er foregået i en fordragelig og konstruktiv atmosfære.
Resultatet er grundlæggende set ”Status Quo”
eller ”Buisness as usual” I hvert fald i næste skoleår. Der bliver konfirmationsforberedelse i skoletiden, for alle sogne, det var dog på dette
blads deadline ikke dog endnu ikke fastlagt på
hvilket tidspunkt på dagen, men det kommer.
Undervisningen kommer til at løbe fra uge 37,
altså i begyndelsen af september og indtil St.
Bededag. Det er lidt heldigt for os i Verninge
da vi traditionen tro har konfirmation den følgende søndag, den 1. søndag i maj, der altså er
den 3. maj. Der er tale om en 1.-årig aftale, som
måske, når man har set hvad skolereformen indebære, kan videreføres til skoleåret 2015-16.
Det vides dog ikke endnu, men aftalen for næste års konfirmationsforberedelse ser nu ud til
at ligge fast.
Dog, ingen roser uden torne. I enhver forhandling må man jo give lidt for at få lidt, og det betyder at der ikke længere gives fri til temadage
og udflugter. Så den efterhånden traditionsrige
udflugt til Roskilde kommer til at foregå en lørdag, eller en søndag dersom den skal gennemføres. Men det er en lille pris at betale
Umiddelbart kan vi glæde os over at der til næste år bliver konfirmationsforberedelse i skoletiden også i Verninge. Når vi kommer på den
anden side af sommerferien vil jeg sende brev
ud til de der i dette skoleår har børn på Verninge Skole, og indkalde til konfirmationsindskrivning, og her vil alle de praktiske ting være på
plads. Men kan allerede nu sige at vi begynder
i uge 37, nærmere dato følger, og selve konfirmationen vil være søndag den 3. maj.

Konfirmation 2014

Fotograf: Triers Atalier Glamsbjerg

Ny gravermedhjælper

Kirkegårdsarbejdet

I slutningen af februar blev der afholdt ansættelsessamtaler til stillingen som gravermedhjælper.
Verninge Menighedsråd modtog 82 ansøgninger og 5 blev budt til samtale. Valget faldt på
Christina Jespersen, som startede 18 marts.
Christina er uddannet gartner, bosiddende i
Tommerup, Knarreborg. Hun er 49 år, gift og
har 3 børn. Stillingen som gravermedhjælper
er en tidsbegrænset stillingen der løber frem til
30. november 2014.
Christina bydes hjerteligt velkommen som gravermedhjælper ved Verninge Kirke.

I de forgangne uger har graveren Peder og gravermedhjælper Christina været i gang med at
gøre Verninge kirkegård endnu smukkere i forbindelse med konfirmationen d. 5 maj.
Der er blevet slået græs, skuffet og luget ukrudt
i alle hjørner, kanter og gangarealer, der er
plantet sommerblomster og ordnet bede på og
omkring kirkegården. Arbejdet med at udskifte hækplanter vil være fortløbende gennem de
næste par måneder.
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Aktiviteter

Vejledning

Tirsdag den 3. juni kl. 19.00
Salmemaraton i Verninge Kirke

Torsdag den 19. juni kl.19.00
Midsommerkoncert

Onsdag den 22. oktober kl. 19.00
Foredrag om Uganda – Afrkas perle

Den 3. juni når salmemaratonen i Assens Provsti
til Verninge, hvor vi vil synge udvalgte morgen
og aftensalmer.

Det er med forårs og sommer sange, Louise
synger solo og der vil være fælles sange.
Vi håber rigtig mange vil komme og høre Louise vores kirkesanger og Ingalena ved orglet .
Det plejer at være en rigtig god oplevelse.

Sven Ito – Frederiksen vil vise billeder fra hans
og familiens rejse til Uganda fra februar/ marts
2014. For Sven var det et gensyn med Uganda,
da han var udsendt til Uganda i 1991 og 1992
af Adventist Develoment and Relief Agensy
(ADRA) indenfor jordbrugsområdet.
Det var ikke kun en ferie at Sven og familien
tog på,da nogle af Svens bekendte havde bedt
ham om at komme og se på et jordbrugsprojekt, hvor Danida kunne komme ind og være
med gennem deres Business Partnerships.
Når man ser nyheder fra Afrika er det ofte de
dårlige nyheder om krig, tørke ,sult med mere,
men kunne der findes et andet billede af Afrika,
som vi ikke så ofte får lov at se? Kom og få et
mere nuanceret billede af Afrika.
Menighedsrådet er vært med kaffe og kage.
Sted: Verninge Skole

Søndag den 15. juni
Sogneudflugten
Vi starter fra Graverhuset kl. 7.30
Turen går i år til Spentrup Kirke, som ligger en
halv times kørsel nord for Aarhus.
Det er en kirke fra 1100 tallet, der er lidt kalkmalerier. Sognepræsten vil fortælle om kirken.
Tæt ved kirken ligger Blichers mindestue, som
blev grundlag i Spentrup gamle præstegård.
Her levede digteren fra 1825 til han døde 1848.
I huset skrev Blicher sine mange noveller og
melodier.
Så kører vi til Hvidsten Kro, hvor vi skal have deres berømte æggekage med hvad dertil hører
og is.
Turen går derefter mod Aarhus til Den Gamle
By.
Den Gamle By er som at træde ind i en mindre
dansk købstad i 16 - 1800 tallet, med sine boliger butikker og værksteder.
Man kan gå rundt og se byen, man kan også
sidde på en bænk, og nyde atmosfæren.
Når vi har været rundt og set Den Gamle By,
drikker vi kaffe, og derefter går turen igen mod
Fyn.
Hele turen, med kaffe og rundstykker om formiddagen mad til middag kaffe om eftermiddagen indgang til Blichers mindestue og indgang
til Den Gamle By, er kr. 400 pr. person, drikkevare til middagsmaden er for egen regning
Tilmelding til Hanne Kirsten senest 1. juni på
tlf. 64 75 18 13 eller 28 57 45 46
Der er stadig ledige pladser.
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Søndag den 17. august kl. 11.30
Familiegudstjeneste og havefest i
præstegården
Igen i år indbyder vi hele familien til havefest
i den store præstegårdshave. Der vil være leg
og spil og sjov for store og små. Vi tager et sats
på at vejret er med os, og i år stiller vi borde og
stole mv. frem i god tid, og håber på så mange
som muligt vil hjælpe os med at få en god dag.
I år har vi valgt at begynde med en familievenlig gudstjeneste kl. 11.30 inden vi i samlet flok
drager mod præstegårdshaven hvor menighedsrådet som vanligt serverer frokosten frisk
fra grillen. Herefter vil fritidspædagog og menighedsrådsmedlem Marianne Hvalsøe sætte
en masse leg og spil i gang, hvor alle helt sikkert vil få det sjovt. Senere er der snobrød ved
bålet inden afgang.

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. Ansøgningen sker via borger.dk
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.
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.

Tirsdag den 9. september
Valgforsamling
Sæt allerede nu X i kalenderen, mere herom i
næste nummer.

Foredrag og film ved Kirsten og Jørgen Flensted- Jensen som er vendt hjem til Brylle efter
fireethalvt års udsendelse til Canada,som præstefolk for en Dansk immigrant menighed. De
fortæller og viser billeder fra livet blandt danske udvandrere , der forlod Danmark for 50 år
siden, men stadig nærer stor kærlighed til deres
gamle fædreland.
Menighedsrådet er vært med kaffe og kage.

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis
foretager jordemoderen anmeldelsen, men er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns
fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes
på borger.dk

Ved dødsfald

Tilmelding hos Hanne Kirsten 64 75 18 15

Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
Præstefolk for Danske udvandrere
I Canada

Fødsel

Døbte/fremstillede
Louis Skov, Hjelmerrup
Mikkel Wagner, Verninge

Døde
Jens Peder Madsen, Allested
Johannes Nielsen, Tommerup
Preben Niels Madsen, Verninge
Klara Fløe Storm, Tommerup tidligere Verninge
Finn Urban, Verninge

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.
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Kalender
Juni

1. 10.30 Højmesse
6. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
3. 19.00 Salmemaraton
Læs mere side 6
8. 10.30 Højmesse
Pinsedag
			 Niels Lysebjerg
9. 10.30 Gudstjeneste
2. pinsedag
			 Niels Lysebjerg
15.
Sogneudflugt
Læs mere side 6
19. 19.00 Midsommerkoncert
Se side 6
22. 9.15 Gudstjeneste 1. søndag e. trinitats
			 Dorthe Terp Dahl
29. 10.30 Højmesse
2. søndag e. trinitats
			 Niels Lysebjerg

Juli

6. 9.15 Gudstjeneste 3. søndag e. trinitatis
			 Dorthe Terp Dahl
13. 10.30 Højmesse
4. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
20. 9.15 Gudstjeneste 5. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
27. 10.30 Højmesse
6. søndag e. trinitatis
			 Dorthe Terp Dahl

August

3. 9.15 Gudstjeneste 7. søndag e. trinitatis
			 Dorthe Terp Dahl
10. 10.30 Højmesse
8. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
17. 11.30 Familiegudstjeneste 9. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
			
Havefest i præstegårdshaven
24. 10.30 Højmess
10. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
31. 9.15 Gudstjeneste 11. søndag e. trinitatis
			 Dorthe Terp Dahl

September

7. 10.30 Højmesse
12. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
9. 		 Valgforsamling
14. 9.15 Gudstjeneste 13. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
21. 10.30 Højmesse
14. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
28. 9.15 Gudstjeneste 15. søndag e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg

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. 20 54 68 14, mail: jingalena@yahoo.dk

verningekirke.dk

Formand Lene Jultved
Skovvej 52, Nårup Skov, 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 34 23, mail: lene@jultved.net
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, 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

