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Renoveringsarbejdet på kirken genoptaget
Som vi skrev i sidste nummer af bladet var pengene sluppet op, og menighedsrådet måtte
henover sommeren stoppe arbejdet. Vi har nu
fået bevilliget et lån på yderligere 2 mill. kr. fra
provstiet, og arbejdet blev genoptaget midt i
september.
Det er sokkel og fundament under koret og
skibets nordside, der arbejdes videre med.
Dette arbejde er det mest nødvendige, og
bortset fra nordkapel og tårn, når vi hele vejen

rundt om kirken. Vi fortsætter så længe vejret
tillader det. De steder hvor soklen er færdig er
det blevet et smukt resultat, der forhåbentlig
kan holde de næste århundreder. I det tidlige
forår håber vi så at få kirken kalket, ligesom vi
søger fonde til renovering af vinduerne.

Menighedsrådsvalget – nyt menighedsråd
Der blev afholdt orienterings- og opstillingsmøde på Verninge Skole den 13. september. Her blev
der opstillet 4 kandidater, men da rådet skal have 6 medlemmer, manglede der 2. Herefter gik den
vilde jagt på to kandidater, og det lykkedes inden fristen for indlevering af endelig kandidatliste.
Det er vi rigtig glade for.
Det nye råd kommer til at bestå af:
Janni Malmos Nørgaard, Odensevej 57, Verninge
Hanne Kirsten Hansen, Hesselhoved 4, Verninge
Ellen Warring, Fuglekildevej 25, Verninge
Hanne Grethe Højsgaard, Fuglekildevej 113, Verninge
Hans Jørgen Larsen, Lindebjergvej 14, Hjelmerup
Anne Mette Hansen, Fuglekildevej 39, Verninge
Som stedfortræder valgtes:
Børge Lunde Hansen
Herudover består rådet af sognepræst Niels Lysebjerg og medarbejderrepræsentant Peder Bonde
Vi siger tak til alle, der har været med i jagten på nye kandidater, og særlig tak til dem, der har
sagt ja til at være med i arbejdet i menighedsrådet. Det nye råd holder konstituerende møde
den 22. november.
På Fyn er der valg i Birkende og i Nyborg den 8. november, alle andre steder har der som i Verninge
været aftalevalg/fredsvalg. Ca. 20 steder er menighedsrådene ikke fuldtallige, og det er så biskoppen, der bestemmer om rådene kan fungere eller skal lægges sammen med andre.

Døbte/fremstillede

Viede

Isabella Sørensen, Verninge
Agnes Storm Thøstesen, København
Hampus Birk Larsen Kallestrup, Verninge
Mathilde Boe Bønnelykke, Naarup
Anton Boe Schärfe, Hjallese

Mia Kirstine Hansen &
Jannick Oliver Hansen, Hjelmerup
Jenni Lund Wintcentsen &
Daniel Lund Wintcentsen, Naarup

Døde
Carsten Henning Larsen, Naarup
Margrethe Sørensen, Tommerup
Dagmar Andersen, Tommerup
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Idé-dag
Søndag den 22. januar

Verninge sogn er i gang med et udviklingsprojekt, der hedder 6xlandsby og kirke. Det
er et projekt, der er sat i gang af Biskop Tine
Lindhardt, og bliver støttet af kirkeministeriet.
Tanken er, at sætte en proces i gang der styrker
sammenholdet i sognet og integrerer det kirkelige såvel som det sociale og erhvervsmæssige
fællesskab i sognet. Verninge Sogn er kendt for
allerede at være nået langt, og netop derfor er
vi blandt de seks sogne, der er blevet udvalgt til
at være med i den proces. Det nye er, at kirken
bliver tænkt mere med i dette arbejde, og samtidig er der muligheder for at styrke og komme
med nye ideer til, hvordan Verninge kommer
videre i arbejdet med at skabe et lokalsamfund,
hvor vi ikke bare kommer hinanden ved, men
holder sammen og værner og styrker vores fælles institutioner.

Musik og sang
Processen ledes af tidl. højskoleforstander
og ildsjæl Thyge Mortensen og sognepræst
og mindst lige så stor ildsjæl Vita Andreasen.
Søndag den 22. januar mødes vi alle til en
gudstjeneste kl 9.15, og kl 10.00 begiver vi os
ned til Verninge Skole, hvor der er dækket morgenbord til os, (kaffe, te, juice brød osv). Herfra
begynder vi så på en inspirerende dag, hvor vi
gerne skal få en masse nye ideer og skabe nye
initiativer til at styrke fællesskabet i Verninge.
Kom glad, der er brug for alle, og der vil være
nogen fra alle de foreninger der tegner Verninge. Det er jeg sikker på. Så kom og vær med.
Der er også brug for dig.

Torsdag den 5. januar
kl. 19.00 – 20.00
Folkemusiktrio
Denne gang er det en folkemusiktrio bestående af Klavs Soelmark, Ringe, Johnnie Frederiksen, Ringe og Arne Jørgensen, Verninge, som
vil fylde kirkerummet med stykker fra den danske folkemusikskat. Efterfølgende er der mulighed for at følge med i Verninge forsamlingshus,
hvor gruppen spiller op til dans.

Torsdag den 2. februar kl. 19.00
Heidi og Lasse - goes Beatles
Vi hedder Heidi og Lasse Lindegaard Skov, og
vi bor i Verninge på Fuglekildevej, hvor vi har
boet i 10 år. Da vi blev spurgt, om vi ville lave en
times musik i kirken, blev vi hurtigt enige om,
at vi denne gang vil køre tema med hovedsageligt Beatles-sange. The Beatles har leveret en
masse gode sange, og teksterne er fyldt med
budskaber om kærlighed, håb og fred. Vi glæder os til at spille for jer. Alle er velkomne - også
børn der ikke kan sidde stille!

Program for dagen
Kl. 9.15 - 10.00 Gudstjeneste i Verninge Kirke,
			 for de morgenfriske
Kl. 10.00 - 10.30 Velkomst og fælles morgen			 brød, kaffe, the og juice og
			 snak ved bordene.
Kl. 10.30 - 10.45 Eksempler på lokal idé til
			 projekt og betydningen heraf.
Kl. 10.45 - 12.00 Idé generatoren
Kl. 12.00 - 12.15 Kort pause med drikkelse og
			frugt.
Kl. 12.00 - 13.30 Idé akkumulator
Kl. 13.30 - 14.00 Fællesskaber og nye kaffe			grupper.
Kl. 14.00 -		 Afslutning og forsat god
			søndag.
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Vi starter op på endnu en omgang ”musik og
sang i Verninge kirke”.

Torsdag den 2. marts kl. 19.00
Kirken fuld af børnestemmer
Skolens elever kommer og underholder i kirken.
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Vejledning

Aktiviteter
Tirsdag den 13. december kl. 17.00
Børnegudstjeneste med Luciaoptog
Igen i år vil vi opleve børnene fra Verninge Skole, når de går i Lucia-optog i kirken. 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 igen 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 indgang. Også selvom man undlader at bruge blitz, da moderne kameraer fokuserer ved kraftigt rødt diode-lys.
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.

Søndag den 18. december kl. 14.00
Jule-musikgudstjeneste for hele
familien
I år vil vi den 4. søndag i advent tage forskud
på julen med en hyggelig julegudstjeneste for
hele familien. Her vil vores organist og kirkesanger sammen med os alle synge julesalmer og
ikke mindst julesange for alle aldre. Her vil være
noget for alle aldre, og alle slags julehumør. Og
de der er ikke er i julehumør er næsten helt sikre på at blive det.
En smuk og stemningsfuld og ikke mindst hyggelig gudstjeneste med salmer og sang for hele
familien
Og mon ikke menighedsrådet byder på en kop
kaffe og en brunkage?

Søndag den 29. januar kl. 16.00
Musik-gudstjeneste
Som et led i rækken af ”alternative gudstjenester” holder vi søndag den 29 januar ”musikgudstjeneste” hvor dels vores yderst kompetente organist og kirkesanger står for sang og musik, og hvor der vil være mulighed for alle, børn
og voksne i alle alder at synge med på kendte
og elskede salmer og sange, og evangeliet vil
blive forkyndt og liturgien forrettet af sognepræst Niels Lysebjerg og hvis alt går vel vil hele
arrangementet gå op i en højere enhed og skabe lige præcis den følelse af glæde som enhver
gudstjeneste burde indeholde.

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.
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Kalender
December		

4. 10.30 Højmesse
2. søndag i advent
			 Dorthe Terp Dahl
11. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

3. søndag i advent

13. 17.00 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Lucia

18. 16.00 Musikgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

4. s. i advent

22. 9.15 Gudstjeneste 3. s. e. helligtrekonger
			 Dorthe Terp Dahl
29. 16.00 Musikgudstjeneste
				
4. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg

Februar

2. 19.00 Musik og sang

Læs mere side 5.

24. 14.00 Julegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Juleaften

5. 9.15 Gudstjeneste
				
Sidste s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg

		16.00 Julegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Juleaften

12. 10.30 Højmesse
Søndag septuagesima
			 Niels Lysebjerg

25. 10.30 Julehøjmesse
			 Niels Lysebjerg

Juledag

19. 9.15 Gudstjeneste Søndag seksagesima
			 Dorthe Terp Dahl

26. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Anden juledag

Januar

1. 19.00 Nytårsgudtjeneste
			 Niels Lysebjerg
5. 19.00 Musik og sang

26. 13.30 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Marts
Nytårsdag
Læs mere side 5.

8. 9.15 Gudstjeneste 1. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg

Fastelavns

2. 19.00 Musik og sang

Læs mere side 5.

5. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i fasten

12. 10.30 Højmesse
2. søndag i fasten
			 Dorthe Terp Dahl

15. 10.30 Højmesse
2. s. e. helligtrekonger
			 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 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
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