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Menighedsrådsvalg 2014
Der skal vælges nyt menighedsråd i Verninge Sogn, bestående af 6 medlemmer for perioden 20142016. Verninge Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg
med en funktionsperiode på 2 år.
Verninge Sogn har desuden fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et
forsøg med Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål at vælge medlemmer til
menighedsrådet for den kommende funktionsperiode 2014-2016.
Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg tirsdag den 11. november 2014, med mindre
der kommer en alternativ liste.
Der indkaldes til

Valgforsamling
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00
på Verninge Skole

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
11.

Velkomst
Valg af dirigent
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor
Valg af stemmetællere
Beslutning af valgform: fællesliste eller personvalg
Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol
Orientering om muligheden for at indgive en kandidatliste og derved begære valg
gennemført efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen
Eventuelt

Der er offentlig adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret
under mødet. Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato, alternativt legitimere
sig med f.eks. sundhedskort.
De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være boende i sognet
og medlem af folkekirken senest den 9. september 2014, og sognebåndsløsere, indenpastoratsflyttere og tilflyttere til sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd eller meddelt
flytning til folkeregisteret senest den 29. august 2014.
Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.
Kandidater kan opstilles uden fremmøde såfremt kandidaten har givet skriftligt samtykke.
Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag i kirken og på kirkens hjemmeside:
verningekirke.dk
Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en
alternativ kandidatliste senest den 16. september 2014 kl. 19.00. Information herom kan ses på
www.menighedsraad.dk eller fås hos formanden for valgbestyrelsen, hvor også den autoriserede
blanket kan fås.
En eventuel alternativ liste til begæring af valg efter de almindelige regler skal indleveres til
Formand for valgbestyrelsen Lene Jultved, Skovvej 52, 5690 Tommerup, tlf.: 64763423, mellem
kl. 19.00 og 20.00.
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Har du lyst til at være med?
Vi skal have valg til menighedsrådet i dette efterår, da vi er med i en forsøgsordning hvor menighedsrådet kun er valgt for en 2-årig periode
i stedet for en 4-årig periode. Den næste valg
bliver i 2016, og den periode man vælges til, er
dermed også kun en 2-årig periode.
Nogle af de nuværende medlemmer af menighedsrådet stopper til 30. november, hvor det
nye kirkeår starter, og vi har dermed brug for
nye kræfter til et spændende arbejde.
Så hvis du har lyst til at være med til at forme
kirkelivet i Verninge, at prøve rollen som ar-

bejdsgiver, være med til at renovere kirken for
2,5 million kroner eller bare lyst til at prøve
kræfter med noget nyt, så er chancen der!
Vi holder valgforsamling tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 på Verninge Skole, hvor alle
er velkommen.
Hvis du har spørgsmål til hvad det vil sige at
sidde i menighedsrådet, så er du velkommen til
at kontakte én af de personer der sidder i menighedsrådet på nuværende tidspunkt.

Om at være med i menighedsrådet
Da, jeg gennem mit arbejde har haft meget
med kirken at gøre, ja, så synes jeg at det kunne
være spændende at være med i menighedsrådet. Så for 10 år siden kom jeg i rådet. Jeg har
været med i aktivitetsudvalget i hele perioden
og jeg har være kirkeværge de 8 år.
Jeg har haft meget samarbejde med graveren
omkring kirkegården, og i den forbindelse ført
protokoller.

I aktivitetsudvalget arrangerer vi foredrag, musikaftener i kirken, Lucia, julekoncerter, havefest
i præstegården og vores årlige bustur.
Det har været ti lærerige år, at få et indblik i,
hvordan man får kirken til at fungerer og at få
den til at være synlig.
Da, vi nu skal have menighedsrådsvalg til september håber jeg, at der er nogle som kan tænke sig at stille op til rådet.
Hanne Kirsten

3

Beretningen om årets sogneudflugt 2014
Sogneudflugten var i år en spændende tur til Spentrup Kirke, Hvidsten Kro og Den Gamle By i Aarhus.
Vi startede i et fantastisk flot solskinsvejr fra Verninge Kirke og under glad snakken og salmesang
kørte vi mod Jylland og det første pitstop: Rastepladsen Nørremark ved Horsens. Chaufføren udviste store evner til at sno bussen baglæns ind på en
lille sidevej på restepladsen, og så blev rundstykker og kaffe, og en lille en til halsen, fundet frem og
fortæret.
Vi fortsatte nordpå og ankom til Spentrup Kirke
mellem Randers og Mariager, hvor en sød guide
fortalte og viste kirken frem.
Kirken består af et romansk kor og et skib med sengotisk tårn i vest, og et nyere våbenhus fra starten
af 1800-tallet mod syd. Koret og skibet er opført af
granitkvadre. I korbuen findes velbevarede kalkmalerier fra ca. 1225, og på triumfvæggen er fragmenter af en dommedagsscene. Endvidere findes kirkeskibet »Tordenskjold«, som blev hængt op i forbindelse med St. St. Blichers datter Malvinas bryllup
med præstegårdsforpagteren Rasmus Schade Berg
i 1838.
På kirkegården findes bl.a. Blichers grav.
I det hele taget er området præget af St. St. Blicher:
- Præstegårdens hovedbygning, der stadig er bolig
for sognets præst, er opført i årene 1794-95 af Blichers farbror Peder Daniel Blicher.
- Overfor Kirken ligger Rytterskolen, der blev opført
i 1721 under Frederik den 4, hvor Blicher tilbragte mange timer sammen med sin gode ven lærer
Vandborg.
- Blichers Mindestue blev grundlagt i Spentrup
præstegård, hvor digteren levede fra 1825 til sin
død den 26. marts 1848. Her så Blichers store produktion dagens lys, og her oplevede digteren sine
mange op- og nedture. I mindestuen står blandt
andet det skrivebord, hvor en del af hans værker
blev til. Mindestuen blev indviet i 200-året for Blichers fødsel i det nuværende hus, som har navn
efter Blichers højt elskede datter Malvina. Huset er
beliggende i det oprindelige Spentrup, som nabo
til kirken og præstegården samt den gamle Rytterskole.
I Kirken var en ledetråd til næste stop på turen:
Dåbskanden er anskaffet for en arvepart skænket
til kirken af Niels Nielsen Kjær, som var et af medlemmerne i Hvidstengruppen, der blev henrettet
29. juni 1944. Det var nu tid til at køre videre til Hvidsten Kro. Æggekagen og nok en historie ventede!
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Vel ankommet til Hvidsten Kro, blev vi bænket ved
langborde, og fik serveret en rigtig god æggekage
med godt med bacon! Hertil kom den lokale, nu
pensionerede skolelærer og fortalte historier - og
røverhistorier(!) om kroen og om Hvidstengruppen.
Kroen er fra 1634, og dermed en af de ældste i landet. Den blev oprindeligt bygget i Hald ved den
gamle Mariager Landevej. Da vejen blev rettet ud,
og ikke længere gik forbi kroen, og efter et sammenstød mellem præsten og kromanden(!) blev
den i 1790 flyttet til sin nuværende placering.
I 1884 købte den første Fiil kroen, og den har siden
været i slægtens eje.
I 1943, under Anden Verdenskrig, blev Hvidstengruppen dannet med Marius Fiil i spidsen. Det var
den første modtagelses-gruppe i Danmark, der
modtog bl.a. våben fra luften. I et års tid gik alt
godt, men 11. marts 1944 blev det meste af gruppen fanget af Gestapo, og 29. juni 1944 blev 8
mand henrettet. De blev den 16. juli 1945 flyttet
fra Ryvangen til en mindelund ca. 100 m nord for
kroen.
Således mættet af æggekage og historier fra en
skolelærer, som jeg vil ønske at jeg dengang havde haft, sadlede vi op igen, og drog mod Aarhus
og Den Gamle By. Stemningen i bussen var nu
en anelse mere afdæmpet - middagsluren synes
uundgåelig...
I Den Gamle By kom vi også tilbage i tiden - tilbage til en købstad i 16-1800 tallet. Vi så på butikker
værksteder og boliger, som de så ud "i gamle dage"
med bindingsværk, gæs, folk i gamle dragter, hestevogne og meget andet. Der ud over er der en
hel bydel fra 1974. Det er lidt mystisk, at gå rundt
og kunne genkende ting fra en ikke så fjern fortid en man selv har været og levet i!
Efter en times tid blev der kaldt til samling i Møllestuen med kaffe med brød og stor lagkage - ikke
helt let oven på den gode æggekage, men det gik!
Efter kaffen gik vi i bussen, og vendte næsen hjemad mod Fyn. Lydniveauet var nu tydeligt lavere end
som på udturen - en lang og spændende dag var
ved at være til ende, og vel ankommet til Verninge
Kirke igen blev der takket af for en god tur.
Tak til arrangementsudvalget for en rigtig god tur
med glade folk, spændende historier og go' mad!
Claus Jultved.
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Aktiviteter

Torsdag den 4. september kl. 19.00
Musikalsk overraskelse i kirken

Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
Præstefolk for danske udvandrere

Som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet
vil vi tage tilløb til en række ”torsdagskoncerter”
den første torsdag i måneden i Verninge Kirke.
Der vil komme musikalske gæster der vil inspirere os med den særlige musik de hver især nu
har at tilbyde. En lille time hvor der er mulighed
for at opleve hvad kirkerummet også kan bruges til, en stund hvor man kan lade tanke flyve
og sindet blot sanse til forhåbentlig dejlig musik. Programmet lå ikke helt fast ved bladets
deadline, så derfor er det endnu en overraskelse, hvad den første aften kommer til at handle
om og hvilke musikkere der får æren af at dele
deres musik. Men ind i mellem er overraskelser
de bedste, får da får man ofte noget og meget
mere end man havde forventet. Så kom glad
den 4. september i Verninge kirke kl. 19.00

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.
Sted: Verninge Skole

Søndag den 7. september kl 10.30
Høstgudstjeneste i Hjelmerup
Som noget nyt flytter vi søndagens
gudstjeneste ud af kirken og skaber vores eget
kirkerum midt i høstens hus, nærmere bestemt
i Peter Enggaards lade på hans gård på Hjelmerupvej nr. 20
Her vil der være stillet op og ikke mindst pyntet op til en ganske særlig gudstjeneste hvor vi
vil kunne takke vores skaber for årets høstudbytte og fejre at høsten er i hus ved en frokost
umiddelbart efter gudstjenesten. Og hvilket
mere passende sted at holde høstgudstjeneste
end lige der midt i høstens hjem, der hvor afgrøderne blev dyrket, der hvor året høst nu ligger trygt i lo og lade og med udsigt ud over de
marker der har givet os disse gaver.
Vi håber rigtig mange vil finde ned til Peter og
Lene Enggaard og sammen få en smuk højtidelig og munter dag, der nok vil være lidt ud over
det sædvanlige

Tirsdag den 9. september kl. 19.00
Valgforsamling
Verninge Skole kl. 19.00. Se omtale side 2 og 3.
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Onsdag den 22. oktober kl. 19.00
Foredrag om Uganda – Afrikas perle
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

Døbte/fremstillede
Mikkel Vagner, Verninge

Viede
Camilla og Daniel Martinsen Albæk, Vissenbjerg

Døde
Ketty Vera Voldsgaard, Borreby
Elly Birkholm Johansen,Langsted
Eugenie Helene Nora Hamanis,Verninge

Konfirmandindskrivning

Vejledning

Mandag 8. september kl. 19.00

Fødsel

Når disse linjer læses, er konfirmandforberedelsen lige om hjørnet, og de elever der i det forgangne år har gået i 6. klasse på Verninge Skole
burde have fået en invitation til konfirmandindskrivning pr. brev. Har du ikke modtaget nogen
invitation, eller nåede du ikke indskrivningen
så fortvivl ikke, det kan stadig nås ved henvendelse til Sognepræst Niels Lysebjerg, på tlf.:
64 75 11 50 eller nelh@km.dk

Konfirmandindskrivning
for skoleåret 2014

I modsætning til tidligere år, vil konfirmandindskrivning ikke ske i forbindelse med gudstjeneste, pga. sammenfald med andre begivenheder.
I stedet vil der være indskrivning og kort orienteringsmøde umiddelbart før undervisningen
begynder onsdag morgen. Et møde der vil finde
sted i kirken mandag den 8. september kl. 19.00.

Lidt om konfirmationsforberedelsen
og næste års konfirmation

Som tidligere skrevet er der i indeværende
skole-år lavet en rammeaftale for hele Assens
Kommune, således at konfirmandforberedelsen stadig kan foregår i skoletiden på trods af
den nye skolereform. Det betyder bl.a. at alle
konfirmand-elever skal begynde i uge 37. Da
Glamsbjerg-skolen har afsat onsdag morgen,
vil udgangspunktet være at der er første undervisningsdag i præstegården onsdag den 10.
september kl. 8.00 til 9.40 ca. afhængig af busdriften.
Der vil muligvis være lidt problemer med de elever der går på Tommerup Skole, da ikke begge
spor har fri samtidig. Er man således forhindret i
at deltage om onsdagen, så sig til, så finder vi en
løsning, således at alle der gerne vil konfirmeres i Verninge kan blive konfirmeret den søndag
den 3. maj kl. 10.00 Til orientering: Søndag den
3. maj, er søndagen i Bededagsferien
Niels Lysebjerg.

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

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.

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.
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Kalender
August

31. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

September

4. 19.00 Musik i kirken
7. 10.30 Høstgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
9. 19.00 Valgforsamling
14. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
21. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg
28. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

11. s. e. trinitatis

22. 19.00 Uganda - Afrikas perle
Se side 6
26. 9.15 Gudstjeneste
19. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg

November			
Læs mere side 6
12. s. e. trinitatis
Læs mere side 6
Læs mere side 2
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis

Oktober			

1. 19.00 Præstefolk for udvandrere Se side 6
2. 19.00 Musik i kirken
Læs mere side 6
5. 10.30 Højmesse
16. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
12. 9.15 Gudstjeneste
17. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
19. 10.30 Højmesse
18. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg

2. 19.00 Alle Helgens gudtj Alle helgens dag
			 Niels Lysebjerg
6. 19.00 Musik i kirken
Læs mere side 6
9. 9.15 Gudstjeneste
21. s. e. trinitatis
			 Dorthe Terp Dahl
16. 10.30 Højmesse
22. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
23. 9.15 Gudstjeneste
Sidste s. i kirkeåret
			 Niels Lysebjerg
30. 10.30 Højmesse
1. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg

December		
7. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
14. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl
21. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent

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

