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Carl Nielsen, vokalkomponisten

Renoveringsarbejdet ved kirken

- et besøg i hans komponist-værksted

Som fortalt i sidste nummer af kirkebladet pågår der et større renoveringsarbejde af kirkens
fundament og sokkel.
Desværre har det, efter at arbejdet er gået i
gang, vist sig, at kirkens fundering er meget ringere end først antaget, især på sideskibene og
koret, hvor der nogen steder slet ikke er nogen
fundering i frostfri dybde.
De påbegyndte arbejder vil derfor blive langt
mere dybtgående og vanskelige.
Firmaet Peter Riisøe har derfor set sig nødsaget
til at opstille ekstra forstærkning i form af jern-

støtter de steder, hvor der arbejdes. Derfor ligner kirken nogle steder en Schweitzerost.
Arbejdet vil komme til at vare året ud, og vil blive genoptaget i foråret.
Vi håber stadig på, at der ikke berøres gravsteder, og beklager de gener, det vil give brugere
af kirke og kirkegården.
Ved kirkelige handlinger, såsom begravelser
m.m. indstilles arbejdet.
Alt i alt bliver det et langvarigt restaureringsarbejde, der først vil være afsluttet i løbet at 2016.

Døbte/fremstillede

Døde

Christoffer Stage Busborg Madsen, Verninge
Alexander Stage Busborg Madsen, Verninge
Felix Emil Baaring, Skallebølle
Kian Stjernegaard Larsen, Gl. Tommerup.

Sigrid Nielsen, Verninge (Tidligere Nevers og
Tommerup)
Henny Elinor Ejdrup Rasmussen, Glamsbjerg
Asger Friis, Verninge
Michael Rou Strand, Verninge
Harriet Nelleborg Tjørnelund Vesterskov,
Verninge. (tidligere Frankfri og Tommerup)
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Kirkekoncert med Musica Ficta
Tirsdag 20. oktober kl. 19.00
i Tommerup Kirke.
Entre 30 kr.

Kendskabet til Carl Nielsens sange er stærkt i
Danmark. ”Jens Vejmand” og ”Jeg ved en lærkerede” er kendt af enhver, men i dette koncertkoncept forsøger vi at præsentere Nielsen i al
sin bredde, fra det folkelige til det yderst forfinede. De velkendte sange er naturligvis i forgrunden, men vi præsenterer også Carl Nielsens
forsøg på at komponere renæssance-musik som
Palestrina, - en komponist han i sine senere år
var meget optaget af. Vi besøger Nielsens komponist-værksted: hvordan satte han harmonier
på sine iørefaldende melodier, og hvordan gik
det til at han måtte have hjælp af sine elever for
at få det helt rigtige udtryk frem i nogle af de
allerkendteste sange. Den nye samlede udgave af Nielsens værker har ligeledes også bragt

pragtfulde sange til torvs, - sange vi aldrig har
hørt, men gerne vil lære at kende. Hvem kunne exempelvis ikke tænke sig at høre hvordan
Nielsen tonesatte ”Der er et yndigt land”. Musica
Ficta afdækker både det kendte og det ukendte
hos Nielsen.
Bo Holten

Medvirkende

Dirigent og fortæller: Bo Holten
Sopraner: Ann-Christin Wesser Ingels, Louise
Odgaard og Christine Nonbo
Alter: Eva Wöllinger-Bengtsson, Sofia Thelin
Tenorer: Josef Hamber og Tobias Aabye Dam
Basser: Rasmus Kure Thomsen, Lauritz Jakob
Thomsen og Jakob Soelberg

Koncerten afholdes i et samarbejde mellem Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge Sogne

verningekirke.dk
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Konfirmation 2016

Sogneudflugt til Fanø
Tidligt den 7. juni samlede ca. 50 glade og forventningsfuld sognebørn sig på kirkens parkeringsplads og steg ombord i Tommerup Turists
store røde bus med afgang til Fanø.
Lidt atypisk for den årlige udflugt var det et
glimrende vejr, og det øgede selvsagt forventningen til en fornøjelig dag.
Stemningen blev slået an i bussen med den første fælles sang fra højskolesangbogen, og igen
i år må vi jo konstatere, at det er svært at synge
sammen i en bus. Det er svært at få de forreste
til at følge de bagerste - eller omvendt.

Færgeturen foregik med en af de to
nye kraftige færger
og vi nåede ikke at
synge mellem Esbjerg og Fanø. Vejret viste sig også
helt anderledes
fra sin allerbedste
side, og vi fik lov at
se Fanø i sin smukkeste fremtoning. Den første attraktion var en
flok sæler, der ganske uforstyrret slikkede sol på
en sandbanke lige uden for havnen.
Derefter var der byvandring på egen hånd gennem de historiske gader i Nordby. En fantastisk
oplevelse for tiden har stået næsten stille her
de sidste flere hundrede år. Små lave pittoreske
huse langs smalle gader med toppede brosten.
Mange fandt frem til ”Vaffelhuset” og fik en af
Danmarks bedste isvafler, inden middagen på
kroen, hvor der også blev serveret is, nu med
lakrids. En lækker og anderledes oplevelse.

Formiddagskaffen blev vanen tro indtaget på
en rasteplads langs motorveje, hvor de fleste
valgte at strække benene og indtage kaffen og
rundstykkerne stående. De små glas blev delt
ud og med en dram i maven, fortsatte vi mætte
og glade til havnen i Esbjerg, hvor man jo må
konstatere, at det ikke er fiskeriet, der præger
byen, men derimod den omfangsrige off-shore
industri, og det er uanset, om det handler om
olie eller vindmøller.

Her fik vi et strålende
eksempel på forholdet
mellem folk fra Nordby og folk fra Sønderho, da vores guide løb
på en lokal. I en ellers
gemytlig tone blev
der delt fornærmelser
og stikpiller. Byen var
mindst ligeså smuk
som Nordby blot på
sin egen måde, som
den lå der, og trykkede sig mellem klitterne ud til det forblæste hav.
Turen tilbage til Nordby foregik på den brede
sandstrand langs Vestkysten, hvor mange gik
og ledte efter Fanøs guld, det rødglødende hav.
Vores chauffør var en smule betænkelig ved at
køre på sandvejen, men vores guide beroligede
ham med, at kun tyske turister kører fast i
sandet.
Ved Fanøs vestkyst blandt de mange feriehoteller fik vi kaffe og overdådig lagkage. En pudsig
forretning/cafe var det. Der blev solgt gammeldags legetøj, og i kælderen var der en meget
lille men ganske spændende udstilling om den
tyske Atlanterhavs-vold, der gik hen over Fanø.
Lige inden vi steg ombord på bussen, blev der
taget et stort gruppebillede med alle deltagerne på turen, og snart gik det mod Verninge
igen i den smukke aftensol, og jeg er sikker på
at alle, der var med, var trætte men glade og
fyldt med en masse oplevelser og indtryk fra en
god dag.
Niels Lysebjerg

Indskrivning og orientering om hvordan konfirmationsforberedelsen foregår i kirken tirsdag
8. september kl 19.00.
Nu begynder konfirmationsforberedelse med
henblik på konfirmation i Verninge Kirke søndag 1. maj 2016 kl 10.00.
Jeg vil derfor gerne invitere til et orienteringsmøde og indskrivning. Mødet vil foregå i Verninge Kirke, og her vil der være indskrivning
og et kort orienteringsmøde umiddelbart før
undervisningen begynder onsdag morgen.
Et møde der vil finde sted i kirken tirsdag den
8. september kl 19.00, hvor jeg vil orientere kort
om, hvordan undervisningen kommer til at forløbe, og hvor man kan komme med spørgsmål
og kommentarer.
Da jeg har erfaring for, at mange elever fortsætter på Glamsbjerg skole, vil konfirmandundervisningen i Verninge Sogn som udgangspunkt finde sted onsdag fra kl. 8.00 - 9.00.
Har man ikke mulighed for at deltage i dette
tidsrum, vil der blive oprettet alternative hold
efter behov. Første undervisningsdag bliver
onsdag den 9. september.
Alle elever der gik på Verninge Skole sidste
skoleår, bør have modtaget denne invitation
pr. mail.
Har man af den ene eller anden grund ikke
modtaget en invitation, er man mere end velkommen til at rette henvendelse til mig, ligesom hvis man ellers har nogle spørgsmål vedr.
den kommende konfirmationsforberedelse.
Enten på telefon 64 74 11 50, eller mail
nelh@km.dk
Sognepræst Niels Lysebjerg.

Efter middagen kom øens beredskabschef og
steg ombord i bussen og viste os Fanø. Her var
tale om en ægte fannik, som kendte alt og alle,
og alle rigtige fannikker havde naturligvis et
øgenavn. Det blev til nogle farverige historier i
løbet af dagen. Første stop var kirken i Nordby
- en lidt anderledes kirke. Bl.a. har søfart jo altid
været vigtig på Fanø, så kirken bar præg af utroligt mange kirkeskibe i loftet.
Derefter gik turen ned gennem øen, hvor vi så
den anden by på Fanø, - Sønderho!
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Vejledning

Aktiviteter

Musik og sang

”Musik og sang i Verninge kirke” den første torsdag i måneden starter op igen til efteråret. Det
sker i timen 19.00 - 20.00.

Torsdag den 3. september kl. 19.00
“Vores Kvartet”
Denne aften byder vi på et band med to lokalkendte musikere fra Langsted.
Navnet er ”Vores Kvartet” og består af Jakob
Freud-Magnus (piano), Ole Ras (alt-saxofon),
Niels Skovhus (kontrabas), Rie Hougaard (trommer)
”Vores kvartet” er en jazzkvartet, som spiller
blues, bossa og ballader og meget andet.
Nogle af de numre, vi spiller, er komponeret af
vores pianist Jakob.
Vi er et forholdsvis nyt band, men vi har hver
især udfoldet os i mange andre og forskellige
musikalske sammenhænge. Vi øver hver uge i
Langsted gamle købmandshus, og vi glæder os
til at dele vores musik med jer.

der også findes enkelte numre fra andre keltiske områder, som Bretagne og Galicien.
Vores instrumentarium er karakteristisk for keltisk musik - og består af: Whistles, irsk harpe,
guitar, sang, bodhran (irsk tromme) bones,
keyboards, bas og smallpipes (lille, stille sækkepibe).
Vores særkende er et farverigt og afvekslende
repertoire, der spænder fra livlig og kraftfuld
dansemusik til drømmende, stemningsfulde
melodier.
Vores sange er et kapitel for sig, der rummer
både stærke traditionelle og nye spændende
sange, fra ”singer/songwriter” repertoiret.
Vores tone, og personlige arrangementer, giver
os vores eget unikke lydbillede.
Braoinín er:
Ida Wilno: Irsk harpe
Marie Grønhøj: Irske whistles
Marie Almlund: Keyboards, bas, sang, kalimba
Carsten Rosenlund: Sang, whistles, guitar,
smallpipes
Mikael Ebensgaard Jensen: Bodhran, bones

Søndag den 6. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste og gårdbesøg
I år gentager vi succesen fra sidste år, hvor vi
flytter 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 fejre at
høsten er i hus. Menighedsrådet er vært ved en
let frokost umiddelbart efter gudstjenesten.

Gårdbesøg med dyr!

Efter frokosten viser Peder Enggård rundt på
gården og fortæller, hvordan dyrevelfærd og
sundhed ikke er modsætninger på et konventionelt landbrug, tværtimod, det er nøglen til
trivsel og vækst. Især børnene vil sikkert blive
begejstrede for at hilse på de 4 uger gamle pattegrise, der boltrer sig på gården i den weekend.
Vi håber rigtig mange vil finde ned til Peter og
Lene Enggaard og sammen få en smuk højtidelig og munter dag, en dag for unge og gamle.

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

Torsdag den 1. oktober kl. 19.00
Braoinín

Søndag den 13. december kl. 17.00
Luciaoptog

Den første torsdag i oktober byder ”Musik og
sang i Verninge kirke” på irsk folkemusik med
gruppe.
Braoinín er et nyt frisk pust på den danske folkemusikscene ! Braoinín optræder i mange
sammenhænge fra folkklubber til kirkekoncerter. Braoinín er gammelt og nyt i forening!
Vi spiller musik fra Irland og Skotland, og supplerer indimellem med ny musik med afsæt i
traditionen - oftest skrevet af gruppens arrangør Carsten Rosenlund. I vores repertoire kan
6

Traditionen tro holder vi luciaoptog i kirken.
Mere info i næste nummer.
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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
September

3. 19.00 Vores Kvartet

Se mere side 6

6. 10.30 Høstgudstjeneste 14. s. e. trinitatis
			 Niels Lysebjerg
Se mere side 7
13. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

15. s. e. trinitatis

20. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

16. s. e. trinitatis

27. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

17. s. e. trinitatis

Oktober

1. 19.00 Braoinín

Se mere side 6

November

1. 19.00 Alle Helgens gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
8. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

23. s. e. trinitatis

15. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

24. s. e. trinitatis

22. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Sidste s. i kirkeåret

29. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i advent

December

4. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

18. s. e. trinitatis

6. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

11. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

19. s. e. trinitatis

13. 17.00 Luciaoptog
			 Niels Lysebjerg

18. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

20. s. e. trinitatis

2. søndag i advent

20. 19.00 Carl Nielsen Koncert Se mere side 3
25. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

21. s. e. trinitatis

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

