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Nyt fra menighedsrådet
Vores menighedsråd består af 6 valgte medlemmer. Da vi er med i en forsøgsordning med
valg hvert 2. år, var menighedsrådet på valg i år.
Det er lykkedes at få et nyt spændende menighedsråd klar til arbejdet fra den første søndag
i advent. Der er valgt 4 nye medlemmer samt
2 gengangere. Mange tillykke med valget, der
venter et spændende arbejde forude.
Efter vi holdt syn af kirken og præstegården
i maj, fandt vi ud af, at der var en del ting der
trængte til en kærlig hånd. Vi har derfor prioteret at få renoveret præstegårdshaven, hvor
området omkring terrassen er lagt om, samt de
enkeltstående bede i græsplænen er nedlagte.
Desuden er det væltede træ fra sidst års stormvejr blevet fjernet. Vi har i et stykke tid haft problemer med, at de 5 lygtestandere på parkeringspladsen ved graverhuset ikke ville lyse. Vi
har fået dem repareret, og lyset er nu styret via
timer, så der er mulighed for at kunne se igen
på området.
Vi har valgt at investere i nye alterbægre i kirken til altergangen. Vi har nogle flotte gamle
alterbægre af glas, der er bevaringsværdige
og registreret af nationalmuseet. Problemet
er bare, at der ikke er ret mange tilbage (glas
går nemt i stykker!), og det virker mærkeligt
at gå til alters, og drikke altervin af små plastic
bægre. Vi har derfor fundet plads i budgettet
til at købe 30 nye bægre af sølv. Der var i første
omgang ikke penge til gravering, men det må
komme senere.
Vores store planer for renovering af kirken er
sat lidt i bero, da vi mangler den endelige tilladelse fra nationalmuseet til at starte med arbejdet. Vi regner med at vente til efter jul med
at begynde projektet, for ikke at have en endevendt kirkegård i juletiden, hvor der traditionsmæssigt heldigvis kommer masser af mennesker i vores kirke.
Én af de store opgaver der ligger til menighedsrådet, er at biskoppen er ved at gennemgå og
eventuelt ændre strukturen i Assens provsti.
Der er igangsat et stort arbejde med at prøve
at få et overblik over hvordan de enkelte sogne
er indrettet, og derefter eventuelt at ændre opbygningen:
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• hvem bor i sognet?
• hvor arbejder folk?
• hvor går børnene i skole?
• hvordan bliver kirken brugt?
• hvordan er kirken bygget op?
• præsternes arbejdsbyrde?
En spændende proces, men også en proces,
hvor jeg mener, at det er vigtigt at vi holder for
øje, at vi beholder Verninge Kirke som vores
kirke, og at Verninge Kirke har en vigtig rolle for
Verninge og omegn!
Så er det tid til at sige farvel og tak for denne
gang. Det har været 2 spændende år som formand for Verninge Menighedsråd, hvor der har
været mange forskelligartede arbejdsopgaver,
og hvor det specielt har været spændende at
planlægge det store renoveringsarbejde i kirken. Mange tak og held og lykke fremover med
menighedsrådsarbejdet, hvordan formen end
bliver.
Lene Jultved

Det nye menighedsråd

Der blev den 9. september afholdt valgforsamling på Verninge Skole.
På mødet blev følgende personer valgt til menighedsrådet for perioden 2014-2016 i Verninge Sogn:
Ellen Charlotte Margrethe Warring
Tine Valsgaard Jensen
Søren Kærgård Brander
Klaus Jensen
Hanne Kirsten Sofie Hansen
Børge Lunde Hansen
Det nye råd skal inden 1. advent konstituerer
sig, og da det endnu ikke er sket, kan vi desværre ikke på nuværende oplyse om, hvem der
kommer til at sidde på hvilke poster i det nye
råd. Når det nye råd har konstitueret sig, så vil
det blive opslået på hjemmesiden.

verningekirke.dk

Strukturændringer i Assens Provsti
Vores nye Biskop Tine Lindhart har iværksat et
større projekt, der skal munde ud i en ny struktursammensætning i Assens Provsti.
Bevæggrunden skulle efter sigende være den,
at der er ikke er en ligelig fordeling mellem de
forskellige sognes befolkningstal og kirkelige
opgaver. Nogle sogne oplever således en større
efterspørgsel på kirkelige handlinger og aktiviteter end andre, og derfor har Tine Lindhardt
altså iværksat dette projekt, der i første omgang
skal kortlægge demografien i Provstiet. Tanken
er, at indbyggerne i Assens Provsti, der geografisk er stort set identisk med Assens Kommune, ofte søger uden for det lokale sogn, i andre sammenhænge, når man tager på arbejde,
handler og dyrker fritidsaktiviteter. Spørgsmålet
er da, om disse bevægelsesmønstre også giver
udslag i, hvor man søger kirke henne, og om de
kirkelige strukturer, altså hvordan sogne, præster, øvrige ansatte og menighedsråd arbejder
sammen, stemmer overens med de øvrige bevægelsesmønstre, og om det er muligt at skabe
nogen nye sammenhænge, der passer bedre
ind i det moderne landskab, og i sidste ende en
mere ligelig fordeling af arbejdsopgaverne.
Umiddelbart er det biskoppens opgave at tegne disse strukturer, disse sammenhænge, men
da hun meget demokratisk ikke ønsker at trække noget ned over hovedet på nogen, er projektet sat igang i samarbejde med præster og menighedsråd.
De første indledende møder er afviklet, og i det
kommende år er det meningen at særlige arbejdsgrupper skal tage fat på centrale spørgsmål, så som:
• Hvad efterspørger brugerne af kirken i dag?
Og hvad kan/vil vi bidrage med?
• Hvilke særlige grupper i vores sogn er der
behov for at gøre noget mere for?
• Hvordan vil vi – i en enkelt eller to sætninger - definere kirkens basisopgave
• Hvad skal vi lave mere af – og hvad skal vi
lave mindre af?
• Hvor kunne vi have glæde af et samarbejde
indenfor provstiet på et eller andet niveau?
• Hvor kunne vi se fordelene af, at der inden-
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for provstiet er nogle ressourcer, vi kunne
trække på lokalt?
• Hvor ser vi de praktiske fordele/ulemper
og/eller teologiske udfordringer i et øget
samspil?
Det er store spørgsmål, som kan virke både banale og uoverskuelige på en gang, for ingen af
spørgsmålene har i grunden et entydigt svar.
Men det er værd at bemærke, at det ikke er ligegyldige spørgsmål. De fleste har nok vænnet
sig til, at kirken altid har været der, og den vil
altid være der, sådan som den altid har været.
Men verden forandrer sig, det gør kirkelivet her
i provstiet også, og selvom hele projektet virker lidt luftigt så vil det få helt praktiske betydninger for kirkelivet. Også i Verninge. Hvordan
vides endnu ikke, men det bliver en stor opgave som det nye menighedsråd nu skal være en
vigtig part af, nemlig at placere Verninge på det
kirkelige landkort, som det så smukt hedder på
moderne dansk.
Niels Lysebjerg
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Hvorfor lade sit barn døbe?
I disse år falder medlemstallet i den danske folkekirke. Mest fordi mange forældre vælger ikke
at lade deres børn blive døbt. Dog vælger flertallet af befolkningen at få deres børn døbt. I
Verninge Sogn er det lidt over 80%, der vælger
dåben til deres børn.
Man kan komme med mange betragtninger
og teorier om hvorfor det er sådan. Men vi har
syntes, det kunne være interessant at høre fra
et par af de forældre, der har ladet deres barn
døbe, for at høre hvorfor lige præcis de valgte
at lade deres barn blive døbt. Derfor tog jeg fat
i Anja, en ung sygeplejerske og mor til to drenge på henholdsvis 10 og 8 år og en datter på 2.
Alle tre børn er døbte, og det er ikke tilfældigt.
På spørgsmålet om hvorfor hun har ladet sine
børn døbe, svarede hun: ”Jeg ønskede, at mine
børn havde et sted de hørte til! Et sted hvor de
altid kunne være, uanset hvordan de ellers klarer sig. Et sted der ikke stiller krav til, at de skal
være små succeser, men et sted hvor de kan få
lov at være, et sted hvor de altid er velkommende uanset hvor uperfekte de end måtte være.
Et sted hvor det er ligegyldigt om man er god
til fodbold, om man er rødhåret eller har fregner. Altid er man velkommen.” Samtidig forklarer Anja, at det også handler om, at børnene
i dåben har en der passer på dem. At de uanset hvor alene de end vil komme til at føle sig i
deres liv, så vil der være en der holder hånden
over dem og holder af. Ja uanset hvad livet end
vil byde hendes børn, så ved Anja, at de altid
vil være elskede. Og hun fortæller, at det også
giver børnene et holdepunkt i tilværelsen, når
der sker onde ting, som når de ser krig på fjernsynet eller hunden bliver kørt over. Noget børn
ikke nødvendigvis tager let på. Da er det godt
at vide, at der alligevel er en der passer på en,
og tager sig af dem der går bort eller har det
skidt.
Jeg bemærkede i vores samtale, at Anja ikke
nævnte Gud eller trosfællesskab ved navn men
konsekvent talte om ”et sted” og ”en der altid
er der”. Det kan der jo være mange grunde til,
og man kan altid spekulere i, hvorfor det er sådan. Måske tro og religion er så store emner, at
Anja, præcis som mange andre, tøver lidt med
at tage alt for store ord i munden. Det er svært
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at vide. Men i grunden er det vel det hun taler
om. At hendes børn har del i Guds omsorg og
Guds kærlighed. Det kommer bare hurtigt til at
lyde så højtravende, så patetisk vil nogen måske sige.
Anja fortalte også, at selvom det ikke sker så
tit, så nyder hun at komme i kirke. Her er der en
særlig ro, her er der ingen krav, ingen forventninger om at hun har styr på vasketøj og mellem-mader og gummistøvler og støvsuger osv.
I kirken, i gudstjenestens rum så at sige, oplever Anja en sjælden ro til blot at være til stede
som menneske. Være til stede med en bevidsthed om at hun ikke er perfekt, men det er helt
ok. En betragtning jeg faktisk hørte en anden
mor sige til en dåbssamtale for længe siden.
Hun holdt også meget af at komme i kirke, netop pga. den ro i sindet hun oplevede, men hun
turde ikke komme i kirke særlig tit, for hun var
bange for at hendes familie ville begynde at opfatte hende som sær, eller ”hellig”, hvilket i moderne sprog ikke nødvendigvis er godt.
Dette afholder dog ikke Anja fra at komme i kirke fra tid til anden, og hun tager gerne børnene
med. Netop fordi de også holder så meget af at
komme. Det kan nok lyde pudsigt i mange forældres øre, men mange børn holder faktisk af
at komme i kirke. Og det gør de pga af salmerne og musikken i kirken. De fleste børn holder
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jo af at synge, og mindre børn har endnu ikke
lært at skamme sig over manglende talent. De
synger glad og gerne med så godt de kan, og
som Anja fortæller det generer ikke de øvrige
kirkegængere, for salmesang i kirken handler jo
ikke om, at det skal lyde smukt, det handler om
at være glade sammen. Og det er man, når man
synger sammen.
Hvorvidt Anja er udtryk for flertallet blandt folkekristne, det skal jeg lade være usagt. Der er
sikkert mange grunde til hvorfor man lader sine
børn døbe. Nogen gør det ud af tradition, andre
pga. noget andet, men altså også som Anja, for
at give børnene et sted at høre til, et sted hvor
de altid vil have hjemme uanset hvad der ellers
sker, altid et sted at være hos en, der elsker dem
og passer på dem, uanset hvem de er.
Og det er jo det vi skænker vores børn, når vi
bringer dem til dåben, et sted et fællesskab at
høre til, et tilhørsforhold til en evig skabermagt,
der selvom der nok sker frygtelige ting også i
vores eget liv, så passer han på os trods alt.

Så kan de jo altid senere, ligesom de i grunden
til hver en tid kan, afsværge den tro det tilhørsforhold de fik i dåbsgave. Det er bare svært at
tage imod endsige fornægte en gave man aldrig har fået tilbudt. Det kan være svært for fornuften, at tage del i det fællesskab, der kun kan
gribes i hjertet, og kendes af sjælen, hvilket måske forklarer, hvor de der ikke bliver døbt som
børn ofte aldrig bliver døbt, mens de der blev
døbt som børn, sjældent melder sig ud. For helt
slippe tilhørsforholdet det vil de fleste alligevel
ikke. Det er godt at vide at der altid er et sted at
gå hen. Altid et sted der kan rumme en, uanset
hvem man er.
Niels Lysebjerg

Døbte/fremstillede

Døde

Oscar Bjerre Hulweg Fejerskov, Neves
Nicoline Bak Larsen, Brylle
Elias Korsgaard Hansen, Verninge
Emmelie Korsgaard Hansen, Verninge
Magnus Boe Bønnelykke, Naarup
Marcus Meng Lefevre, Verninge

Birte Camilla Jensen, Verninge
Holger Madsen, Sydmarken
Martha Hansen, Vissenbjerg
Ragna Anne Lise Bak, Holmehave
Marie Dam, Verninge

Viede
Susanne & Mads Munkegaard, Nevers
Camilla & Daniel Martinsen Albæk, Vissenbjerg
Lin Mette & Ole Taudorf Bremerstent, Nibe
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Aktiviteter

Søndag 7. december kl. 14.00
2. Søndag i Advent
Musikgudstjeneste og julekoncert
ved Vestfynskoret
Det er med glæde og stolthed, at vi i år kan
præsentere Vestfynskoret, under ledelse af deres nye dirigent Henrik Matthiesen, der vil sætte
os i den helt rigtige julestemning, med salmer
og sange både fra den anglikanske og den danske salmetradition. Og det er netop adventstidens varsel om, det julen i grunden handler om,
det glædelige budskab om Vor Herre Kristi fødsel. Derfor vil der undervejs også være et element af andagt, uden at det udelukker et lidt
mere folkeligt anstrøg.
Vel mødt til en musikalsk og stemningsfyldt oplevelse i Verninge Kirke 2. søndag i Advent.
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Fredag den 12. december kl. 17.00
Luciaoptog i kirken
Sangen med børnene vil lærere ved Verninge
Skole Tina Asmussen og Søren Storm, tage sig
af. Organist Ingalena Jensen vil spille på klaver
og orgel.
En smuk begivenhed hvor kun de levende lys
og børnenes klare sang lyser kirkerummet op.
Efter indtoget, vil der være en kort familievenlig
gudstjeneste, hvor vi skal høre børnekoret, inden de igen med levende lys går syngende ud
af kirken.
Præcis som sidste år henstiller vi venligst til, at
man venter med at tage billeder til udgangsprocessionen, for ikke at ødelægge den smukke stemning ved indgangen. Også selvom man
undlader at bruge blitz, da moderne kameraer
fokuserer ved kraftigt rødt diode-lys.
Vi ved at det er fredag op mod Jul, men vi håber
at rigtig mange børn og forældre bakker op om
denne dag alligevel
Efter gudstjenesten er menighedsrådet være
vært med pølser og brød, hvorfor tilmelding er
nødvendig. Det kan ske til Hanne Kirsten,
tlf. 64 75 18 13 eller mobil 28 57 45 46
Vel mødt.
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Musik og sang

Første torsdag i månedens musik og
sang i Verninge Kirke kl. 19.00 – 20.00

Der er indtil nu blevet afholdt 3 aftener i efteråret med musik og sang i Verninge Kirke. Det
har været nogle hyggelige aftener med deltagelse af både børn og voksne. Og det var lige
det, som var idéen. At give folk i Verninge og
omegn mulighed for at mødes i Verninge Kirke,
og hygge sig i fællesskabet omkring sang og
musik. De musikere som kommer og underholder, gør det helt frivilligt, og man er velkommen
til at byde ind, hvis man gerne vil være en del af
underholdningen i kirken.
Kontakt Hanne B. Jørgensen på 42 19 92 98
Vi fortsætter med endnu 3 torsdage i det nye år:
Torsdag d. 8. januar. Folkemusikgruppen
”Rundt på Gulvet” med musikere fra Svendborg,
Ringe og Verninge
Torsdag d. 5. februar. Børnene fra Verninge
Skole underholder med sang sammen med Lisa
Balle
Torsdag d. 5. marts. Endnu ikke programlagt

Kirkegården i november
November er grandækningstid på kirkegården.
Gravene pyntes op til at stå pæne gennem vinteren.
I år er efteråret usædvanligt mildt, så der skal
stadig bruges tid til at slå græsset.

Vejledning
Fødsel

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.

verningekirke.dk
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Kalender
November

23. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
30. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

S. s. i kirkeåret
1. søndag i advent

December

7. 14.00 Musikgudstj.
2. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg
Læs mere side 6
12. 17.00 Lucia
Læs mere side 6
14. 10.30 Højmesse
3. søndag i advent
			 Dorthe Terp Dahl
21. 9.15 Gudstjeneste
4. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg
24. 14.00 Julegudstjeneste
Juleaften
			 Niels Lysebjerg
		 16.00 Julegudstjeneste
Juleaften
			
Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
Juledag
			 Niels Lysebjerg
26. 10.30 Højemmesse
2. juledag
			 Niels Lysebjerg
28. 9.15 Gudstjeneste
Julesøndag
			 Niels Lysebjerg

Januar

1. 16.00 Nytårsgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Nytårsdag

4. 9.15 Gudstjeneste
Helligtrekong. s.
			 Dorthe Terp Dahl
8. 19.00 Musik og sang
Læs mere side 7
11. 10.30 Højmesse
1. s. e helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg
18. 9.15 Gudstjeneste 2. s. e. helligtrekong.
			 Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
S. s. e. helligtrekonger
			 Dorthe Terp Dahl

Februar

1. 9.15 Gudstjeneste
S. septuagesima
			 Niels Lysebjerg
5. 19.00 Musik og sang
Læs mere side 7
8. 10.30 Højmesse
Søndag seksagesima
			 Niels Lysebjerg
15. 13.30 Fastelavnsbørnegudstjenste
			 Fastelavns søndag
Niels Lysebjerg
22. 10.30 Højmesse
1. søndag i fasten
			 Niels Lysebjerg

Marts

1. 9.15 Gudstjeneste
2. søndag i fasten
			 Dorthe Terp Dahl
5. 19.00 Musik og sang
Læs mere side 7
8. 10.30 Højmesse
3. søndag i fasten
			 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

Formand
Det nye råd var ikke konstitueret ved bladets
deadline! Hvorfor der ikke er navn på formanden. Se hjemmesiden for opdatering.
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
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