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Hvem var Lucia egentlig?
Når børn i dag med lys i hænderne og luciabrud
i spidsen synger julen ind, er det en hyggelig
og dejlig optakt til julen, men den virkelige historie om Lucia er alt andet end hyggelig. Lucia var en ung jomfru, der omkring år 300 e.Kr. f.
levede i Syrakus på Sicilien. Hun tilhørte en rig
familie, og havde som alle unge piger i hendes
stand en medgift i form af en stor formue. Da
hendes far døde, spurgte hun sin mor om hun
måtte få udbetalt medgiften, og Lucia gav derefter alle pengene til byens fattige. Lucia havde
nemlig i hemmelighed tilknyttet sig den kristne tro, og lært at man skulle hjælpe, hvor man
kunne. Hendes forlovede blev så rasende over
at måtte vinke farvel til Lucias store formue, at
han angav hende til den romerske statsholder.
Kristne var stadig forfulgt i Romerriget på dette
tidspunkt.
Da de romerske soldater ville føre Lucia til et
bordel skete miraklet: ingen kunne rokke hende ud af stedet!!. Da blev der tændt et bål omkring hende, men heller ikke ilden rørte Lucia, i
følge legenden. Først da bødlen stak et sværd i
hendes hals, døde hun.

Lucia 2014

Da den kristne kirke begyndte at udnævne
martyrer og festligholde og tilbede dem, var
Lucia allerede en kendt martyr, og hun er så
tidligt som i 500-tallet afbilledet på en mosaik
blandt de hellige jomfruer. Hendes helgendag
blev fastlagt til den 13. december. Den tidligste danske afbildning af Lucia kendes på en afbildning fra et alter fra Maribo Klosterkirke fra
ca.1500. I Norden havde man i før kristen tid
haft solhverv placeret til netop den 12.-13.
december, og meget tyder på, at jo længere
man kommer mod nord, des mere populær bliver Lucia. Medens helgendyrkelsen helt gik ud
af den danske lutherske kirke ved reformationen, vedblev Lucia at blive fejret i det øvrige
Norden. Lucia skikken kom i midten af 1900-tallet tilbage til Danmark gennem det nordiske
samarbejde, og kunne således sammen med
juletræ, adventskrans og andre ny tilkomne
juleskikke indgå i det vi i dag slet ikke kan undvære til jul.
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Dåbsfad og røgelseskar
Nationalmuseets monumentale bogværk Danmarks Kirker udkommer snart med en fyldig
beskrivelse af Verninge Kirke og dens inventar og gravminder. Foruden en gennemgang af
kirkens spændende bygningshistorie kan man
blandt de mange interessante genstande og
gravminder læse om, hvem der er ophavsmanden til kirkens bemærkelsesværdige illusionsmalede altertavle og om dåbsfadet. Sidstnævnte er som så mange andre dåbsfade i Danmark
fremstillet i Nürnberg i 1500-tallet. Fadet bærer en fremstilling af Bebudelsen (Lukas 1,2638): Maria er vist i bøn med ærkeenglen Gabriel og Helligåndsduen. Imellem den vordende
Gudsmoder og ærkeenglen ses en vase med
liljer, et symbol på den ubesmittede undfangelse. Fremstillingen er formentlig inspireret af
et kobberstik fra 1510 af den dygtige kunstner
Albrecht Dürer, hvis fremstilling af Bebudelsen
var særligt udbredt i 1500-tallets første halvdel.
Omkring figurerne har fadet en nu knapt synlig indskrift: ”mlvcave”, der gentages fem gange.
Indskriften, der ikke er det rene volapyk, er en
forkortelse for den latinske remse ”maria, lilium virgo casta ave” (Maria, lilje, rene jomfru, hil
dig). Som det ikke er usædvanligt for dåbsfade,
har fadet været i privateje i generationer, inden
det er skænket eller anskaffet til kirken. Herom
vidner ejersignaturerne ”VMA” og ”KNDA”, der
er indgraveret samtidig med årstallet ”1626”.

Aktiviteter
Dette årstal er ikke, som man måske ellers kunne være foranlediget til at tro, den dato hvor
fadet er skænket til kirken. Vi ved nemlig fra
skriftlige kilder, at der 1665 ikke var noget dåbsfad i kirken. Det må derfor først være anskaffet
herefter.
Udover genstande i kirken, behandler bogen
også genstande i museer samt forsvundne genstande. Til de førstnævnte hører et pragtfuldt
katolsk røgelseskar fra tiden o. 1200. Som det
vistnok eneste bevarede middelalderlige røgelseskar i verden viser det en engel, der svinger med et røgelseskar. Karret er støbt efter en
form og må således tidligere have haft talrige
pendanter, vel også i Italien, hvorfra det er importeret. Her har tiden dog ikke været så gunstig for bevaringen af sådanne kar, da man i de
katolske lande modsat i Danmark jo har fortsat
med at bruge røgelseskar og dermed også har
haft behov for at udskifte dem. Karret har været
i Verninge Kirke i henved 650 år, inden det blev
foræret til Nationalmuseet i 1860. Skulle man
ønske at se det ved selvsyn, har det en fremtrædende plads blandt røgelseskarrene i Nationalmuseets Middelalderudstilling.
Nationalmuseets bog om Verninge Kirke indeholder også beskrivelser af nabokirkerne Tommerup og Brylle foruden Vissenbjerg og Broholm. Den forventes at udkomme i begyndelsen af 2016.
Læs mere på http://danmarkskirker.natmus.dk/

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

HUSK
... at alle arrangementer er gratis og er både for voksne og børn.
Mød op i Verninge kirke til nærvær og en god musisk oplevelse.

Torsdag den 7. januar kl. 19.00 - 20.00
Dansk folkemusik i Verninge kirke
Den lokale landmand - og spillemand Arne Jørgensen har allieret
sig med en af danmarks bedste harmonikaspillere Peter Eget.
Peter Eget er en af Danmarks Rigsspillemænd. Han har et kraftfuldt spil fra et meget omfattende repertoire af dansemelodier
og er fantastisk til at finde nye udtryk i musikken. Nogle kender
måske gruppen ”Habadakuk”, hvor Peter Eget er en af de bærende musikere.
Har man ønske om at danse, har man mulighed for at fortsætte
aftenen i Verninge forsamlingshus, hvor Peter og Arne efterfølgende spiller op til dans.

Torsdag den 4. februar kl. 19.00 - 20.00
Fællessangen kan få hjerter til at slå i takt...
Med fællessangen som omdrejningspunkt, vil Bente Vestergaard,
Tommerup lede os gennem en musikalsktime, hvor vi sammen
skal synge nogle af de allerbedste sange fra den danske sangskat .

Torsdag den 3. marts kl. 19.00 - 20.00
Kirken fuld af børnestemmer
Her vil Lisa Balle og Michael Jensen stå for musiske indslag med
skolens elever. Lisa er musikskolelærer, og underviser børnene
fra 0. - 3. klasse i musik, Michael Jensen er Verninge skoles nye
musiklærer, og han underviser eleverne fra 4. - 6. klasse.
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Vejledning

Aktiviteter
Søndag den 7. februar 13.30
Fastelavnsgudstjeneste i kirken
Efter gudstjenesten mødes vi i forsamlingshuset og slår vi katten af tønden.

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.

Onsdag den 9. december kl. 19.30
Odense Motetkor
Odense Motetkor dirigeret af Christian Dyrst
Programmet er, som det ofte er, en blanding af
forskellige former for julemusik: Der vil i år naturligvis - være en afdeling med julemusik af
Carl Nielsen. Det drejer sig om fem kendte og
ukendte sange, som på en enkelt undtagelse
nær, alle er arrangeret af korets dirigent Christian Dyrst. Derudover er der engelsk kormusik.
Både traditionelle christmas carols, som de fleste vil nikke genkendende til og en række satser med klaverakkompagnement ved

Vielse

Onsdag den 24. februar 19.30
Foredrag ”Bonhoeffer”
Berit Juul Rasmussen. Man vil i denne sidste afdeling møde nogle af John Rutters korsange,
som et stykke hen ad vejen lægger sig tæt op af
halvfemsernes poptradition, og man kan møde
spændende og spænstig kormusik af den engelske komponist William Mathias.
Endelig vil der blive lejlighed til selv at synge
med på nogle af de smukke danske julesalmer...
Glæder mig til koncerten…

Søndag den 13. december kl. 17.00
Lucia
Sangen med børnene vil lærer ved Verninge
Skole Lisa Balle, 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 udgangs6

Søndag den 24. april
Musikgudstjeneste
Søndag den 5. juni 2016
Sogneudflugt
Turen vil gå til Ribe i Sønderjylland.
Ribe Domkirke vil være hovedmålet, og så ser
vi , hvad der mere findes på, - nærmere i næste
blad.

processionen, 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 søndag 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

verningekirke.dk

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			
29. 10.30 1. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg

Højmesse

December			
6. 9.15 2. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg

Gudstjeneste

Januar 2016

1. 16.00 Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
3. 10.30 Helligtrekongers søndag Højmesse
			 Niels Lysebjerg
7. 19.00 Musik og sang

Se side 5

Se side 6

10. 9.15 Gudstjeneste 1. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg

13. 10.30 3. søndag i advent / Skt. Lucia		
			
Niels Lysebjerg
Højmesse

17. 10.30 Højmesse S. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg

		 16.00 Lucia børnegudstjeneste Se side 6
			 Niels Lysebjerg

24. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe terp Dahl

20. 9.15 4. søndag i advent
			 Dorthe Terp Dahl

31. 10.30 Højmesse
Søndag seksagesima
			 Niels Lysebjerg

9. 19.30 Odense Motetkor

Gudstjeneste

S. septuagesima

24. 14.00 Juleaften
			 Niels Lysebjerg

Julegudstjeneste

		16.00 Juleaften
			 Niels Lysebjerg

Julegudstjeneste

25. 10.30 Juledag
			 Niels Lysebjerg

Højmesse

26. 9.15 Anden juledag
			 Niels Lysebjerg

Gudstjeneste

14. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i fasten

27. 9.15 Julesøndag
			 Niels Lysebjerg

Gudstjeneste

21. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

2. søndag i fasten

Februar				
4. 19.00 Musik og sang

Se side 5

7. 13.30 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Fastelavn

24. 19.30 Foredrag ”Bonhoeffer”
28. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

3. søndag i fasten

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

