Musik og sang,
side 2 og 5.
Sogneindsamlingen,
side 3.
Kom glad i kirken,
side 4.
Kirken, den er et
gammelt hus, side 5.
Sogneudflugt,
Side 6.

Forår 2015
24. årgang nr. 2

Verninge Sogn
verningekirke.dk

Det nye menighedsråd er på plads
Menighedsrådet har konstitueret sig og er godt
i gang med at danne et godt team som er klar
til at tage sig af det daglige arbejde og de udfordringer der måtte komme.
Der er fire nye medlemmer i rådet - Børge Lunde Hansen, Ellen Warning, Tine Jensen og undertegnede Klaus Jensen. Sammen med gengangerne Søren Brander, Hanne Kirsten Hansen og Niels Lysebjerg tegner vi det nye menighedsråd i Verninge sogn.
Som nyvalgt formand er der meget at lære,
men jeg har taget imod udfordringen og håber
at kunne løfte opgaven.

Sogneindsamling

Jeg ser frem til nogle spændende år og er i fuld
tiltro til at det nye menighedsråd vil være med
til at styrke Verninge kirke og skabe rammerne
for nye og spænende aktiviteter.
Jeg vil opfordre til at støtte op om menighedsrådet og kirken, kom gerne med gode ideer
som kan styrke og udfordre vores brug af kirken.
Vær med til at bringe liv i kirken - brug den,
den er til for os alle.
Klaus Jensen
Formand for Verninge Kirkes menighedsråd

Musik og sang
Torsdag d. 5. februar var det eleverne fra 0. og
1. klasse på Verninge skole, som fyldte kirkerummet med glade stemmer. Torsdagens ”Musik og sang i Verninge kirke” blev denne aften
ledet af musikskolelærer Lisa Balle, som udover
at lede børnene, spillede op til fælles sang. Der
var omkring 70 børn og voksne, som hyggede
sig sammen i kirken.

Den 8. marts kl. 10.00
ved graverhuset
1915 var året kvinder i Danmark fik valgret. Det
første store skridt på kvindernes vej til at blive
fuldgyldige og ligeværdige mennesker. En vigtig begivenhed der var forudsætningen for at
kvinder uanset social status kunne regnes for
andet end hustru og mor, men faktisk var et frit
tænkende væsen, med meninger, holdninger,
drømme og håb om det gode liv, et liv man selv
kan forme dersom man kæmper hårdt nok for
det. Ikke at kvindefrigørelsen og ligeberettigelsen kom dagen efter kvinder fik valgret, men
det var forudsætningen for at kvinder langsomt
kunne forbedre deres status og anseelse i befolkningen. Stemmeret er på en måde forudsætningen for frihed, for frihed er at andre lytter til en, giver plads til en og respekterer ens
meninger og holdninger.

bliver næsten 40.000 kvinder under 18 år, ja piger helt ned til 10-12 år tvunget ind i arrangeret
ægteskab. Hver dag!
Hver tredje kvinde i verden vil på et eller andet
tidspunkt blive udsat for vold og / eller voldtægt. 70% af verdens fattigste er kvinder. 70
procent! Som FN’s generalsekretær sagde på
et tidspunkt, man kan først begynde at udvikle den 3. verden, dersom man giver kvindernes
deres basale rettigheder.
Vær med til at fejre 100-året for danske kvinders
rettigheder ved at hjælpe andre kvinder til en
lidt bedre hverdag.
Så meld dig til indsamling den 8. marts. Det er
ikke for sent før dagen er gået!
Meld dig til Indsamlingskoordinator Niels
Lysebjerg på 64 75 11 50 eller nelh@km.dk
Vi begynder ved graverhuset overfor Hanken
kl. 10.00. Her vil alle frivillige blive udstyret med
indsamlingsbøsser, ID-bånd, brochurer ruter
mv. Forventer at det tager en times tid eller to
alt efter hvor mange indsamlere vi får.
Tøv ikke med at melde dig til indsamlingskoordinator Niels Lysebjerg på 64 75 11 50 eller
nelh@km.dk

I år 2015 kan vi fejre 100-året for kvinders valgret i Danmark. Men desværre er det langt fra
alle steder at kvinder kan fejre deres selvstændighed, deres frihed. Frihed og mulighed for at
stræbe efter at leve det liv de ønsker sig. Ønsker
sig for sig selv og de børn de har sat i verden.
Fattigdom og underudvikling holder mange
kvinder fast i et kønsrollemønster og en levevis der for os danskere ligger flere hundrede år
bag os.
I år samler Folkekirken ind til alle disse kvinder, for at hjælpe så mange af dem som muligt,
at hjælpe dem til at leve lidt mere efter deres
egne ønsker. Og der er nok at gøre. Hver dag
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Kom glad i kirke
Piet Hein har en gang sagt:
”Ønsker De at få en million mennesker at se,
mød da op i Fælledparken kl tre!
Er der tilslutning nok til den gode ide,
vil I alle få en million mennesker at se!”
Og heri ligger der jo en dyb pointe. Fællesskabet fungerer jo først når nogen kommer og tager del i fællesskabet. Og intet sted mærker
man det mere tydeligt end til kirkens gudstjenester. Kirke betyder overhovedet fællesskab, kirke er at komme sammen i tro, sammen at høre evangeliet, synge salmer sammen,
og bede sammen til Gud. På den måde mærker man at ens egen tro bliver styrket, revitaliseret ville man sige med et moderne ord. Men
det kræver at der kommer andre end en selv.
Og lige så livsbekræftende og givende det kan
være at komme til en gudstjeneste der er velbesøgt, ligeså nedslående kan det være at være
den eneste eller den ene ud af en 2-3 stykker.
Men een dag om året fyldes kirken, ikke bare en
gang men hele to gange. Det er naturligvis juleaften. Jeg er overbevist om at det der gør denne dag så speciel i kirken, er at man ved at den
er fyldt, man ved der er en stemning, en ånd,
der er helt ubeskrivelig og som kryber ind under huden på en og får det til at risle ned af ryggen. Og det ikke bare fordi det er jul, men fordi
kirken er fyldt med glade mennesker der sammen fejrer glæden.

Kirken, den er et gammelt hus
I grunden er det den samme glæde den samme
ånd vi samles om resten af året. Hvis man altså har nogen at dele glæden med og ikke sidder alene. Så kom glad i kirke, at komme i kirke
er ikke en pligt, ingen skal skamme sig over at
de ikke kommer der så tit, ingen forventer at
man skal komme hver, hver anden søndag. Tag
børnene, naboen, forældrene med og deltag i
gudstjenesten en enkelt gang i mellem. Og tag
fat i mig, hvis du synes der er plads til forbedring, for det er også din kirke, din gudstjeneste og jeg er hverken hævet over eller uimodtagelig for kritik. Savner man en særlig salme,
en særlig bøn, et særligt tema i prædiken, så sig
til, deltag og hvis der er tilslutning nok om den
gode ide, vil vi få hinanden at se, og sammen vil
vi kunne glæde os i gudstjenesten.
For at komme i kirke skal være en glæde, ikke
en pligt, så kom glad i kirke!

digt. Herudover er der søgt om restaurering af
trappen til tårnet, der er helt rådden og farlig
at gå på. Arbejderne skal imidlertid både godkendes af Nationalmuseet og den Kongelige
Bygningsinspektør, der forventes at have svaret i begyndelsen af maj, hvorefter arbejderne
forhåbentlig kan gå i gang. Det bliver ikke nødvendigt at lukke kirken p.g.a disse udendørsarbejder, men der vil naturligvis være præg af
byggeriet udendørs på kirkegården. Der bliver
ikke berørt nogen gravsteder af restaureringsarbejdet.

Aktiviteter

Døbte/fremstillede

Døde

Magne Enkebølle Nøttrup, Haarby
Jamie Holzendorff Randrup, Verninge
Daniel Schmidt Nielsen, Solevad

Ragna Annalise Bak, Holmehave
Tove Merete Lohmann, Verninge
Inga Bodil Sørensen, Verninge
Torben Lysholt Andersen, Verninge
Elna Bruus, Bregnemosen
Ella Nielsine Hansen, Verninge
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Verninge kirkes ældste dele er snart 1000 årgamle, og som i alle gamle huse kræves der løbende vedligeholdelse.
Verninge kirkes skib, der er kirkens ældste del,
er bygget i 1100- årene, oprindelig med et fladt
bræddeloft. I løbet af 1400-årene blev det moderne at indsætte hvælv med forbillede i de
store gotiske bykirker. Problemet var bare at de
romanske kirker ofte ikke var bygget til at bære
det vældige tryk fra hvælvingerne. I Verninge har de indsatte hvælv i århundreder bevirket et øget pres på ydervæggene, ikke mindst
på nordmuren, hvor vand og fugtighed også
kan trænge ind via soklen og svække stabiliteten. Menighedsrådet har nu efter grundige undersøgelse fået udarbejdet et projekt af Krogh
Madsens tegnestue på grundlag af undersøgelser fra Riisøe Rådgivedende Ingeniør, og der
er på grundlag af dette udarbejdet et budget,
der nu er godkendt i Stiftsøvrigheden. Der skal
nedlægges dræn og membran rundt om kirken
og soklen skal repareres, hvor det er nødven-

verningekirke.dk

Torsdag den 5. marts kl. 19.00
Musik og sang

Søndag den 22. marts kl. 10.30
Musikgudstjeneste

Vi afslutter denne række af ”musik og sang i
Verninge kirke” med vore lokale kunstnere Lasse og Heidi Skov. Lasse vil akkompangnere Heidi, så hun kan fylde kirkerummet med sin fine
sangstemme. Gå ikke glip af denne mulighed
for at nyde Verninge kirkes fantastiske akustik en time med dejlig musik og sang for alle.

Af praktiske årsager og af ønsket om at prøve
noget til søndagens højmesse har vi besluttet
at holde en musikgudstjeneste på højmessens
plads søndag den 22. marts kl 10.30
Her vil vores organist Ingalena Jensen sammen
med vores afløsende kirkesanger Julie Strange
lede os igennem en gudstjeneste under stærk
indflydelse af sang og salmer, både fælles sang
og soloer fra Ingalena og Julie. Naturligvis vil
det være i form af gudstjeneste så der vil også
være evangelium forkyndelse og bøn, men liturgisk vil musikken og sangen være i centrum
som det fællesskabende åndelige element
Alle unge som gamle, børn som voksne, garvede som uvante kirkegængere er velkommende
til denne anderledes søndagsgudstjeneste.
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Aktiviteter

Vejledning

Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Årsberetning 2012-2013

Søndag den 3. maj kl. 10.00
Konfirmation

Ved menighedsrådsmødet bliver årsberetningen 2012-2013 gennemgået. Alle er velkomne
og menighedsrådet er vært med lidt godt til
ganen!

Daniel Reinhardt Bonde
Caroline Skjellerup Engmann
Mikkel Fuglekilde Hansen
Katrine Østergaard Hermann
Rebekka Rubæk Jultved
Mette Bøgedal Jørgensen
Carl Emil Nielsen
Hasse Skaaning

Tirsdag den 21. april kl. 19.00
En aften med kirkeministeren
I samarbejde med Assens provsti indbyder
Tommerup og Broholm sogne til en spændende aften med Marianne Jelved, som vil tale om
“Folkekirkens betydning for samfundet i dag og
i fremtiden”.
Kaffebord á 40 kr. Alle er velkomne!
Sted: Tommerup sognehus

Torsdag den 23. april kl. 19.00
Fynske Fortidsminder
Ellen Warring fortæller om de fynske fortidsminder: gravhøje, stendysser og jættestuer.
Det er de mest almindelige fortidsminder, men
broer, mindesten og helligkilder er også fredede. De store voldsteder fra middelalderen er de
største fortidsminder vi kender, her udspillede
der sig drabelige kampe i ufredstider.
Hvordan passer vi på fortidsminderne i dag?
Og hvor kan vi besøge et fortidsminde.
Sted: Verninge Skole
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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

Selve gudstjenesten begynder klokken 10.00
Også i år har vi valgt at tage det obligate gruppebillede inden gudstjenesten, således at ingen
vil opleve ventetid efter gudstjenesten. Derfor
henstiller vi til at konfirmanderne kommer senest en ½ time før altså 9.30 og døren åbnes så
for øvrige kirkegængere klokken 9.40.
Det er grundet gudstjenestens natur af festgudstjeneste tilladt at fotografere og videofilme under konfirmationen, så længe man udviser almindelig sund fornuft og mådehold.

Søndag den 7. juni 2015
Sogneudflugt
I år går turen til Fanø
Vi starter fra Graverhuset kl. 7.30, hvorefter vi
med Tommerup Turistfart kører mod vadehavsøen Fanø. Undervejs tager vi en pause,
hvor vi får kaffe/te og et rundstykke.
Efter 12 min. sejltid fra Esbjerg ankommer vi til
Nordby kl. ca. 10.00, og der bliver mulighed for
at gå en tur på egen hånd i Nordby’s smalle gader, hvor man kan komme helt tæt på de gamle
huse.
På Fanø Krogaard spiser vi en 2 retters menu.
Efter middagen slutter en lokal guide sig til os,
og han kan fortælle vidt og bredt om Fanø.
Vi starter formentlig i Nordby Kirke, som ligger
i kanten af Nordby, herefter kører bussen via
stranden til Sønderho, hvor vi bl.a. skal se Sønderho Kirke og Sømandsmonumentet.
Da bussen ikke kan/må køre rundt i Sønderho,
grundet de meget smalle veje/stræder, så må vi
gå rundt og se på de særprægede huse.

verningekirke.dk

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.
Vi kører derefter mod nord til Rindby, hvor vi på
Victorias Palace drikker kaffe og får lagkage eller Fanøkringle til. - Her har vi fået oplyst, at vi
må gå ned i deres kælder og se deres lille udstilling, som viser Fanø under 2. verdenskrig,
bunkerne osv. Evt. også en mindre udstilling af
Fanøkakler.
Så går turen igen mod Fyn, med forventet
hjemkomst kl. 18.30-19.00.
Pris for hele turen, med kaffe og rundstykker
om formiddagen, menuen til middag, kaffe om
eftermiddagen er kr. 400 pr. person.
Alle drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Hanne Kirsten senest 26. maj
2015 på tlf. 64 75 18 13 eller 28 57 45 46
Vi håber på flot vejr.
Aktivitetsudvalget

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
Marts

1. 9.15 Gudstjeneste
2. søndag i fasten
			 Dorthe Terp Dahl
5. 19.00 Musik og sang
Se side 5
8. 10.30 Højmesse
3. søndag i fasten
			 Dorthe Terp Dahl
		 10.00 Sogneindsamling
Se side 3
12. 19.00 Menighedsrådsmøde
15. 9.15 Gudstjeneste
Midfaste søndag
			 Niels Lysebjerg
22. 10.30 Musikgudstjeneste
Se side 5
				
Mariæ bebudelses dag
		
Niels Lysebjerg
26. 19.00 Menighedsrådsmøde
Se side 5
29. 9.15 Gudstjeneste
Palmesøndag
			 Niels Lysebjerg

April

2. 10.30 Højmesse
Skærtorsdag
			 Niels Lysebjerg
3. 10.30 Gudstjeneste
Langfredag
			 Niels Lysebjerg
5. 10.30 Gudstjeneste
Påskedag
			 Niels Lysebjerg
6. 10.30 Gudstjeneste
Anden påskedag
			 Niels Lysebjerg
12. 9.15 Gudstjeneste
1. søndag e. påske
			 Dorthe Terp Dahl
		

19. 10.30 Højmesse
2. søndag e. påske
			 Niels Lysebjerg
21. 19.00 En aften med kirkeministeren
23. 19.00 Fynske Fortidsminder
Se side 6
26. 9.15 Gudstjeneste
3. søndag e. påske
			 Niels Lysebjerg

Maj

1. 9.15 Gudstjeneste
Bededag
			 Dorthe Terp Dahl
3. 10.00 Konfirmation
4. søndag e. påske
			 Niels Lysebjerg
6. 19.00 Menighedsrådsmøde
10. 9.15 Gudstjeneste
5. søndag e. påske
			 Niels Lysebjerg
14. 10.30 Højmesse Kristi himmelfarts dag
			 Niels Lysebjerg
17. 10.30 Højmesse
6. søndag e. påske
			 Niels Lysebjerg
24. 10.30 Højmesse
Pinsedag
			 Niels Lysebjerg
25. 9.15 Gudstjeneste
2. pinsedag
			 Dorthe Terp Dahl
31. 10.30 Gudstjeneste
Trinitatis søndag
			 Dorthe Terp Dahl

Juni

7. 7.30 Sogneudflugt
			 Ingen gudstjeneste

Se side 6

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 Klaus Jensen
Neversvej 42, 5690 Tommerup
Tlf: 27 90 21 97, mail: kj-laerkegaard@email.dk
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

verningekirke.dk

