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Pengene slap op
Som kirkegængere og besøgende nok har bemærket er arbejdet med kirkens sokler ikke
blevet genoptaget her i sommer. Dette skyldes simpelthen at menighedsrådet har måttet
stoppe projektet, da midlerne til at fortsætte
slap op.
Skaderne på sokler og fundamenter har været
langt værre end først antaget.
Vi søgte herefter provstiet og havde også besøg af provstiudvalget, der efterfølgende meddelte, at vi ikke var berettiget til at få midler,
men at vi måtte vi søge fonde til at gøre arbejdet færdigt.
Nu er dette jo sådan at fonde helst vil støtte
synlige projekter og projekter, der ikke er påbegyndte, derfor har vi nu søgt om optagelse at
et lån i stiftsmidlerne, sådan at de mest presserende arbejder vil blive færdiggjort, og at vi får
lukket de huller, der er på kirkens murværk . Vi
vil så søge fonde til mere synlige projekter som
renovering af vinduer m.m.
Menighedsrådet ønsker selvfølgelig at vi har en
smuk og velholdt kirke, men vi må også forvalte inden for de økonomiske muligheder vi har.
Vi håber at problemerne vil være løst til næste
år.

Bland dig...
Valg til menighedsrådet
Alle medlemmer af Folkekirken, der er fyldt
18 år, har indflydelse på hvem der sidder i
menighedsrådet i det sogn, hvor man bor,
og dermed hvad der sker i sognet.
I små sogne på landet er der som regel det, der
hedder fredsvalg, dvs. man mødes til et opstillingsmøde, hvor de der ønsker at være kandidater, bliver opstillet på en liste. Herefter er der en
tidsfrist, i år den 30. september, til at indlevere
alternative lister. Kommer der alternative lister,
skal der afholdes offentligt valg den 8. november. Kommer der ikke andre lister, er de personer der står på listen fra opstillingsmødet valgt
fra 1. søndag i advent, 27. november og 4 år
frem.
Menighedsrådene er underlagt love og bestemmelser, men indenfor disse rammer er det

Døbte/fremstillede

Viede

Isak Hagedorn Christiansen, Verninge
Luie Holzendorff Randrup, Verninge
Ella Bjerre Hulweg Fejerskov, Nevers
Anna Skov, Hjelmerup
Isabella Brich Van Elzelingen, Verninge

Jessica Hulweg & Peter Bjerre Fejerskov
Kristina Pilegaard & Mads Christian P. Skjoldborg
Ann-Kirstine Krøldrup og Niels Erik Lysebjerg

Døbt i Brylle Kirke
Xenia Boe Kjeldsen, Naarup.

Ejner Lohmann Hansen, Verninge
Poul Christian Hansen, Bellinge (Tidl. Naarup)
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helt op til menighedsrådet i samarbejde med
sognepræsten, hvad der skal ske i sognet. Skal
der være minikonfirmander, babysalmesang,
koncerter , luciaoptog, kirkekaffe, andet? Herudover har menighedsrådet ansvar for personalet (minus præsten), kirkesanger, graver, organist, kirkesanger og kirketjener. Menighedsrådet har ligeledes ansvar for kirken, kirkegården
og præstegårdens vedligeholdelse. Der er masser af opgaver. Menighedsrådet sørger for at
kirkeklokken ringer og orgelet spiller!
Kom til opstillingsmødet den 13. september
kl. 19.00 på Verninge Skole, måske har du
selv lyst til at være med i menighedsrådets
arbejde? Eller som frivillig udenfor rådet?

Døde

verningekirke.dk

verningekirke.dk
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Sogneudflugten
I år gik turen til Ribe, en af Danmarks ældste
byer, hvor vi naturligvis besøgte kirken, den
bedst bevarede kirke i romansk stil, og den eneste fem-skibede kirke i Danmark. Kirken blev
grundlagt i 1110, og har sandsynligvis erstattet
Ansgars kirke fra det niende århundrede. En af
de største attraktioner ved Ribe Domkirke ud
over borgertårnet med det udkigsplatform, er
naturligvis den for en kirke meget moderne altertavle, med moderne cobra-kunst udført af
Carl-Henning Pedersen i 1980’erne og hvor altertavlens billeder og elementer fortsætter i
kalkmalerier og mosaikker, over og omkring alteret. Billederne gengiver Carl-Henning Pedersens egne fortolkninger af bibelske motiver og
virker tiltalende eller frastødende alt afhængig
af hvordan de betragtes. Ligegyldigt bliver det i
hvert fald aldrig.

Og mens sorte tordenskyer trak sammen over
slusen og kanalen gik turen hjem, med en flok
glade og fornøjede Verninge-folk, der nok var
enige om at det alt i alt havde været en uovertruffen dag.

ket grundet TV-optagelser så vi tog på Ribe Museum og så en spændende udstilling om Ribes
historie og ikke mindst de vikinger der grundlagde byen som handelsplads.

Herefter gik vi ind på Hotel Dagmar, der ligger
i et meget smukt og lidt skævt bindningsværk
og fik en udsøgt middag.
Efter frokost fik vi fremvist kirken og ikke
mindst den nye udgravning, der netop er færdiggjort. Nok er det meste af kirketorvet dækket til igen og de gamle toppede brosten erstattet af moderne smukke fliser, men en enkelt
udgravning ligger stadig åben nu med et smukt

arkitekttegnet hus over, og herinde kan man
altså se spor af munke og andre der har haft deres gang i Ribe for 1000 år siden, og man kan
følge de lag af historie der har lagt sig ovenpå.
Til sidst kørte vi ud til Kammerslusen, hvor nogle dristede sig over diget og så og mærkede det
brusende og blæsende Vesterhav, inden vi satte
os indenfor til kaffe og lagkage.

Spejdergudstjenesten
Søndag den 26. juni 2016.
Det var en rigtig fin aften, og et rigtig godt arrangement. Vi var alt i alt ca. 50 personer, så det
var herligt. - Efter gudstjenesten var der lejrbål,
hvor spejderne bagte pandekager, som var super gode. Rigtig god afslutning med en gang
kaffe/te og en pandekage.

Men inden vi nåede så langt, skulle vi naturligvis holde rast, og indtage et medbragt rundstykke og en kop kaffe. Lidt tilfældigt fandt vi
en naturskøn plet ved Kongeåen, på en moderne ”naturformidlings-rast” Her var der i naturtræ opført primitivt toilet og interaktiv infotavle med gratis Wi-Fi. Her kan man så muntre
sig over det moderne menneskes forventning
til begrebet ”natur”. Det skal helst være lidt primitivt, men samtidig skal der være internet-forbindelse!
Ikke desto mindre havde vi en hyggelig kop
morgenkaffe inden vi kom til Ribe.
Kirken var dog ikke første punkt, vi skulle have
været på Ribe Vikingecenter, men der var luk4
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Konfirmandelever og -forældre
Kære Konfirmand-elever og forældre.
Det er blevet tid at invitere Verninge sogns 7.
klasses elever til konfirmandforberedelse med
henblik på konfirmation i Verninge Kirke søndag den 7. maj 2017
Jeg vil derfor gerne invitere til et orienteringsmøde og indskrivning. Mødet vil foregå i Verninge Kirke, og her vil der være indskrivning og
kort orienteringsmøde umiddelbart før undervisningen begynder onsdag morgen. Et møde
der vil finde sted i kirken tirsdag den 6. 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.
Enkelte detaljer skal sandsynligvis tilrettelægges sammen med Jer forældre, da Verninge
skoles elever som regel er spredt på flere skoler. Glamsbjerg Skole holder fast i at give alle 7.
klasser fri onsdag morgen. Tommerup skole giver fri onsdag og torsdag morgen.
Derfor vil konfirmandundervisningen i Verninge Sogn som udgangspunkt finde sted onsdag
fra 8.00-9.00 således der er tid til en kort pause.

Dette tidspunkt skal evt justeres i forhold til rutebil m.m. Første undervisningsdag bliver onsdag den 7. september.
Det er for mig stort set umuligt at vide om alle
har fri onsdag morgen eller der er nogen der
først har fri torsdag. Derfor er der som udgangspunkt konfirmandundervisning onsdag morgen, og så vil jeg oprette et torsdagshold om
nødvendigt. Jeg har de sidste to år haft to hold,
det er ikke noget problem.
Alle vil dog blive konfirmeret samme dag, søndag den 7. maj 2016 kl. 10.00
Kort sagt: Der vil være indskrivning, og orientering om hvordan konfirmationsforberedelsen
foregår i kirken tirsdag 8. september kl. 19.00
Jeg håber, at se alle de der vil konfirmeres i Verninge i 2017 og deres forældre den 6 september. Har I yderligere spørgsmål, så tøv endelig
ikke med at henvende Jer til undertegnede enten på nelh@km.dk eller 64 75 11 50 eller personligt.
Sognepræst Niels Lysebjerg

Søndag den 18. september
kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Hjelmerup

Fødsel

I år gentager vi succesen fra de to foregående
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 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.
Menighedsrådet.

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

Søndag den 4. september
kl. 10.30
Visitats
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Vejledning

Tirsdag den 13. december kl. 17.00
Luciaoptog

Aktiviteter

Biskop Tine Lindhardt kommer på besøg,
deltager i gudstjenesten som almindelig kirkegænger og efterfølgende mødes med menighedsrådet og præsten til frokost i præstegården, hvor der vil blive drøftet løst og fast om
det kirkelige liv og ikke mindst vedligeholdesen
af kirkebygningen.
Ordet Biskop betyder overhovedet tilsynsførende og siden oldkirken har biskoppernes opgave
været at have tilsyn med de enkelte menigheder og sikre at evangeliet blev forkyndt korrekt,
at der ikke blev uddelt vranglære og at kirke og
menighed overhovedet trivedes.
Derfor har biskopperne især op gennem middelalderen rejst rundt og foretaget visitats af

Aktiviteter

de respektive sogne i deres stift, og noteret
sig hvordan og hvorledes det stod i de enkelte
sogne. I Fyns stift kan vi brøste os af to udgivelser af to biskoppers visitatsbøger, Biskop Jacob
Madsens visitatsbog 1588-1604 og Biskop Hans
Mikkelsens dagbøger 1626-41.
Jacob Madsen skriver i år 1598 ganske kort at
han den 6. juli (en fredag!) visiterede Werning
som det blev stavet dengang, og at præsten
forklarede lignelsen om det fortabte får og at
alt var vel der!
Mon ikke Biskop Tine Lindhardt får noget mere
at skrive i sin notesbog Når hun besøger os den
4 september?

verningekirke.dk

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
September			
4. 10.30 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

15. s. e. trinitatis

November			

11. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

16. s. e. trinitatis

13. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

13. 19.00 Opstillingsmøde
18. 11.00 Høstgudstjeneste 17. s. e. trinitatis
			 hos Enggaard
			 Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

6. 19.00 Alle Helgensgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

25. s. e. trinitatis

20. 10.30 Højmesse
Sidste s. i kirkeåret
			 Dorthe Terp Dahl
27. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i advent

18. s. e. trinitatis

Oktober				
2. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

19. s. e. trinitatis

9. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

20. s. e. trinitatis

16. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

21. s. e. trinitatis

23. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

22. s. e. trinitatis

30. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

23. 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

