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Menighedsrådets arbejde

Minikonfirmand forår ’17

Efter valget har menighedsrådet holdt konstituerende møde, og på vores hjemmeside verningekirke.dk kan du se hvordan posterne er blevet fordelt.
Foråret byder på mange opgaver for det nye
råd. De omfattende sokkelarbejder på kirken er
ved at være tilendebragt, og nu venter vi på forår og frostfrit vejr, så kirken kan få de sidste huller lukket og blive kalket. Det glæder vi os rigtig meget til. I foråret er det også blevet tid til et
syn med provsten og provstiudvalget, hvor der
bliver lagt planer for de næste års vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård.
I vinterens løb har der igen været musikarrangementer på torsdage med alt fra folkemusik til
Beatles. Arrangementerne har været godt besøgt og det er vi glade for. Vi håber at kunne
fortsætte disse arrangementer til næste år.
Projektet om landsby og kirke, der holdt det
første arrangement her i Verninge den 22. januar (se omtale på side 5) er forhåbentligt startskuddet til et idérigt og udviklende samarbejde mellem de mange foreninger, lokalrådet og
menighedsrådet. Der kom virkelig mange gode
ideer på bordet, som også menighedsrådet vil
arbejde videre med. I flok kan vi nå meget mere
i vores sogn.

Det er ikke for sent. Når du sidder med dette
blad er vi muligvis gået i gang, men man kan
sagtens være med, selv om man ikke er med
hver gang, og selvom man ikke var med første
gang.
Tilbuddet henvender sig til børn på 3. klassetrin
og foregår lige efter skoletid, torsdag eftermiddag, 7 torsdag fra efter vinterferien og med en
børnegudstjeneste som afslutning palmesøndag, der er den 1. søndag i påskeferie.
Planen er at jeg og undervisningsassistenten
møder henter børnene ved skolebussen ved
kroen når de har fået fri og følger dem i kirke,
hvor vi vil synge en salme eller to, høre en fortælling fra Bibelen, og gennem forskellige aktiviteter, leg, drama, kreative projekter, m.m. får
børnene et afslappet grundlæggende forhold
til kirke og får måske lov til at sætte ord på de
store tanker og følelser børn også tumler med.
Der vil også hver gang være en forfriskning,
vand, saft eller juice og et stykke kage el. lig. så
blodsukkeret kan holdes stabilt.
Vi regner med at det varer en halv-anden times
tid hver gang, så alt efter skolebussen forventer
vi at runde af lidt før kl 16.00.
Ud over mig vil der være Anne-Louise Lund
Jensen, tidligere skolelærer med mange års
erfaring med minikonfirmand, dels fra Christianskirken i Sønderborg og del Munkebjerg
Kirke i Odense. Hun har en masse ideer og kan
synge, lege og lære med børnene. Tilbuddet
henvender sig til elever på 3. klassetrin og alle
kan deltage uanset om de er døbt eller ej, og
tilbuddet er heller ingen forudsætning for evt.
konfirmation senere.
Det begynder den torsdag den 23. februar og
fortsætter de følgende 6 torsdage og afsluttes
med en børnegudstjeneste palmesøndag den
9. april.
Niels Lysebjerg, sognepræst. tlf.: 64 75 11 50
eller nelh@km.dk

Konfirmander ’17
Den 7. maj kl. 10.00
Kathrine Elisa Brems
Cecilie Hybel Brænder
Anna Christensen
Kristoffer Blæsbjerg Christiansen
Ann-Mai Skaarup Ditlevsen
Amalie Skjellerup Engmann
Marcus Pilegaard Erntsen
Lærke Harrekilde Forchhammer
Matilde Østergaard Hermann
Anders Vestergaard Jensen
Andreas Kristiansen
Trille Maria Nielsen
Mathias Bjørn Bethke Sørensen
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Søndag den 12. marts
Inviteres du med ud
og samle ind til verdens fattigste
Gør en verden til forskel
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for
mennesker, der intet har i dag.

Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give
Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

Der er brug for dig
Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler ind. Men der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende søndag på tværs af generationer og grænser.
Tag en ven med – eller hele din familie - og se, hvem der samler mest ind!
Og ja, der er mange der ikke har kontanter. Det er helt okay, vi tager mobile-pay. ;)
Meld dig til pånoedhjaelp.dk eller direkte til Niels Lysebjerg på nelh@km.dk eller på 64 75 11 50
Vi begynder ved Graverhuset Assensvej 388 kl. 10.00

Døbte

Bisatte

Morgan Kjeldsberg Abboud Damm og
Rose Kjeldsbjerg Abboud Damm, Korup
Alma Nelleman Snitkjær, Langsted
Johan Sejersen Poulsen, Verninge

Alice Lohmann Carlslund Nielsen, Fredericia
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Luciagudstjeneste
Månen stod højt og lysende på en skyfri himmel over Verninge Kirke. Et lys der nærmest var
magisk.
Og magi kom der også inde i kirken.
Kirken var stuvende fuld denne december eftermiddag. 54 skolebørn i alderen 6-13 år stod
klar i våbenhuset iført nystrøgne luciakjoler eller nystrøgne skjorter, for 2016 blev året hvor
Verninge Kirkes luciabrud var to drenge fra 6.
klasse. En forandring vores præst hilste velkommen, så man også her kunne se at kirken kan
følge med tiden.
Endelig blev lyset
slukket, dørene til
våbenhuset gik
op, og ind i kirkerummet strømmede de mange
smukke barnestemmer i kor: om
lyset og Lucia. Alle
havde de et levende lys i hånden.
De gik stille gennem kirken med
deres sang og
deres lys. Så enkelt og så smukt,
at dette bliver et
helt særligt magisk øjeblik, som
jeg hvert år håber,
bare bliver ved.
Fælles sang vi et
par smukke julesalmer hvorefter Præsten læste Juleevangeliet,
og mindede os alle om, at når vi fejrer Jesu fødsel, så handler det ikke om værdien og mængden under træet, men at vi skal huske at værdsætte hinanden og glæde hinanden.
I Danmark fejres Lucia med optog på institutioner og i kirker d. 13 december. Den danske version af sangen handler ikke meget om den historiske Lucia men peger derimod på den svenske tradition, hvor Luciabruden bærer en bakke
med morgenmad ind til dem, der særligt trænger til det.
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En berigende Idé-dag, med idérige borgere!
Der findes flere legender om Lucia. I en af dem
har hun problemer med en giftelysten rigmand.
Lucia vil ikke giftes, og vælger desperat til slut
at skære sine øjne ud, og sende dem til hendes
besværlige frier – for det var hendes smukke
øjne, har var forelsket i. Gud synes ikke om, at
hun skamfere sig selv, så han skænker hende et
par nye øjne – endnu smukkere.
I en anden legende blev Lucia omvendt fra Romerrigets religion til kristendommen. Det var
pålagt indbyggerne at ofre til kejseren, men
det ville de kristne ikke, fordi de kun accepterede en gud. Derfor
blev kristendommen regnet som
farlig og en fjende af Romerriget.
Konsekvensen
blev, at kristendommen blev forbudt, og dem der
holdt ved denne
tro måtte leve i
skjul, for ikke at
blive anmeldt og
dræbt.
Lucia var en af
dem der bragte
mad til de kristne
i skjul. For at finde
vej i mørket bandt
hun en krans om
hovedet og satte
lys i.
Hvad enten det
handler om overlevering eller hendes navnelighed med det latinske ord for lys - lux – så blev
Lucia skytsengel for de blinde og de med øjensygdomme.
Hele denne eftermiddags oplevelser sluttede
med pølser og brød og hyggelig snak i kirken.
En oplevelse jeg allerede glæder mig til i 2017.

verningekirke.dk

Søndag den 22 Januar 2017 var alle i Verninge
og omegn inviteret til idé-dag på Verninge Skole. Mange mødte op, og morgenbrød og kaffe
blev nydt i samvær med gamle såvel som nye ansigter.
Alle aldre var repræsenteret og strakte sig fra
1-80 år. Alle foreninger var repræsenteret og
dette påvirkede positivt til flest muligt perspektiver på tværs af interesser.
Hanne Jørgensen bød velkommen og fortalte
om hvordan tanker og ideer blev til handling.
Om hvordadsn arbejdssomme frivillige medborgere i samspil havde dannet fælles front for
at landsbyparken blev en realitet. Vi så billeder og det blev ganske tydeligt at se hvordan
vi sammen kan få ting til at ske, når vi står sammen og samarbejder. Dette førte os videre til
Højskoleforstander Tyge Mortensen som startede dagen med et oplæg for os alle. Det var
tydeligt at mærke at han brænder for fællesskabet og det at tænke " ud af boksen".
Tyge Mortensen fik smilet frem hos os alle og vi
fik hilst på hinanden med et håndtryk i den forbindelse.
Forsamlingen blev delt i mindre grupper, hvor
vi kunne summe og sætte ord på de mange
ideer vi hver især havde.
Her et lille udpluk hvad de nåede frem til:
- Forskønnelse af Torv ved kroen
- Cykelstier og fortov
- Forskønnelse med blomster og træer
- MTB klub
- Lokalt fødevarer marked, en lørdag i måneden.
- Klublokaler
- Kor
- Koncerter
- Teater/dilettant
- Social samlingsstedet
- Sti systemer, forbindelse stier og bænke, adgang til naturen
- Verninge enge, shelters ,blåpladser
- Mulighed for industrumental undervisning
- Kreative rum med flere kerative tilbud for børn
såvel som voksne

verningekirke.dk

- Bibliotek
- Legeplads ved Hindsløkken
- Samvær med ligestillede til aldersvarende aktiviteter
- Fastholde landsby ordningen
- Fællessang i kirken
- Børne fortællinger
- Musik oplevelser
- Cafe
- Kirkedag pilgrimsvandring
- Butik ved hanken
Alt imens de voksne delte ideer og fik noteret
ned, var alle børnene aktiveret i gymnastiksalen
med de unge gymnastik instruktører.
Borgerforeningen og menighedsrådet bød på
frisk frugt og brød i løbet af dagen. Det skulle
ikke være sulten som holdt de geniale ideer på
afstand.
Afslutningsvis fortalte alle grupperne på skift
om deres tanker og ideer. Thyge knyttede et par
ord til hver gruppe, som de fik med sig.
Til slut orienterede formand Henrik Jørgensen
os om den kommende generalforsamling.
Generalforsamlingen finder sted mandag
den 23. februar kl 19-21 i centralrummet på
Verninge skole.
Her vil der blive arbejdet videre med nogle af
de ideer som kom frem til idédagen. Om gud vil
håber vi at se en velsignet masse unge som ældre fra Verninge Sogn.
Pernille Andersen
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Aktiviteter
Tirsdag den 25. april
kl. 19.00 – 20.00
Koret 13 rigtige underholder
13 Rigtige er et rytmisk kor fra Tommerup, hvis
repertoire spænder fra Beatles over jazz og pop
til folkemusik.
Koret har eksisteret i 25 år, de sidste 9 år under
ledelse af Karen Mose.
Sangglæden og samklangen er i højsædet her.

Tirsdag den 4. april kl 19.00
Reformationsmarathon
Verninge kirke Med udgangspunkt i de gode
erfaringer fra provstiets salmemaraton for et
par siden, har der i de forløbne år været reformationsmaraton på udvalgte tirsdage kl. 19.00
–bortset fra Vor Frue kirke i Assens og Baagø
kirke, hvor det vil være søndag eftermiddag af
praktiske grunde. De enkelte afdelinger af reformationsmaratonen har og har haft flere fælles træk. De vil alle omhandle en enkelt af de 28
trosartikler fra Confessio Augustana, Den Augsburgske Bekendelse, som hører til den danske
folkekirkes bekendelsesskrifter. Det er artikler,
som har været med til at præge vores kultur og
fortsat kan skabe debat. Der har været eller vil
desuden i alle kirkerne være en beskrivelse af
netop den enkelte kirkes situation omkring reformationen. Oplysningerne kommer fra visitatsbøger fra biskoppens besøg i kirkerne netop omkring reformationen. Det vil forhåbentlig give deltagerne en fornemmelse af, hvordan
rummet, kirkegængerne eller præsten har været lige netop det sted.
Således er turen kommet til Verninge Kirke hvor
vi begynder med en kort andagt, og derefter
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Vejledning
hører lidt om Verninge Kirkes spændende historie og kommer ind op en af artiklerne fra Confessio Augustana, den lutherske kirkes bekendelsesskrift. I Verninge skal vi høre om artikkel
25 Skriftemålet.

Fredag den 12. maj kl. 10.30
Gudstjenesten forklaret
Bededag
Det er efterhånden de færreste der egentlig er
fortrolig med gudstjenesten og dens elementer. Hvorfor gør vi som vi gør og hvornår er det
vi gør det? Hvorfor rejser vi os op fra tid til anden, og navnlig hvornår er det vi gør det. Det er
en af de ting mange føler sig usikre på og det er
ikke morsomt at deltage i noget hvor man ikke
rigtig er fortrolig med. Derfor vi jeg på opfordring lave en gudstjeneste hvor de forskellige
elementer i gudstjenesten bliver forklaret. Og
hvilken dag er næsten bedre til det, end Bededag, en dag der jo netop er kommet ind i kirkeåret for at fremme bønnen og fromheden. Så
giv dig selv en oplevelse og tag i kirke bededag
og bliv klogere på den danske kirkes højmesse.

Søndag den 18. juni
Sogneudflugten 2017
Turen går i år til det smukke Svendborg og
omegn.
Vi kører fra graverhuset i Verninge kl. 8.00, holder ind på en rasteplads, hvor vi får kaffe og
rundstykker.
Så går turen videre til Svendborg til forsogshjemmet Viebæltegaard, hvor vi får rundvisning. Viebæltegård, er i dag museum, men
indtil 1974 var arbejdsanstalt og fattiggård
for Svendborg Amt. Vi vil blive guidede rundt
i bygningerne fra 1872, og høre om nogle af
de skæbner, der som fattiglemmer levede her.
Mænd og kvinder var skarpt adskilte, og det var
ikke tilladt at forlade anstalten. Først i 1961 blev
det frivilligt at opholde sig på Viebæltegård.
Middagsmaden indtager vi på den smukke
bindingsværkskro i Vester Skerninge, hvor vi får
en 2 retters menu.
Herfra går turen til herregården Hvidkilde, hvor
Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil for-
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tælle om Hvidkildes historie og om driften af
godset i dag.
Turen går vidre til Egense Kirke, hvor vi skal
høre om kirkens historie. Kirken er blevet sat i
stand i de senere år.
Vi slutter med kaffe på havnen i Svendborg på
Hotel Ærø.
Turen koster 450,00 kr pr person al entre og
mad er med i prisen.
Vi opkræver pengene i bussen.
Tilmelding til Hanne Kirsten tlf. 64 75 18 15 eller
mobil 28 57 45 46.

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

FAMILIE-gudstjeneste
Vi har i menighedsrådet diskuteret hvad der
kunne fremme kirkegangen. Og der kom et forslag op om en mere familievenlig gudstjeneste,
der dels ikke er så lang og hvor der var plads til
børn.
Ideen er at gudstjenesten i det store hele ligner
sig selv, men med et færre antal salmer færre
læsninger og lidt mindre bøn. En Gudstjeneste
der koncentrerer sig om evangeliet og den tilhørende prædiken, der vil blive holdt i nogenlunde kortfattet og et ligefremt sprog, samt altergang.
Samtidig er vi alle præst og menighed indstillet
på at der er børn med som med deres livsglæde
og forundring måske ikke er helt lydløse. Dem
skal der også være plads til, for gudstjeneste
handler om at komme sammen i glæde og synge og bede og høre evangeliet forkyndt. Sammen, alle sammen, unge som gamle.
Vi håber at ideen vil blive taget vel imod. Se
dato og tidspunkter for de særlige familiegudstjenester i kalenderen her på bagsiden eller på hjemmesiden www.verningekirke.dk
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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
Marts

17. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Anden påskedag

5. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i fasten

12. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

23. 10.30 Familiegudstjeneste med altergang
			 Niels Lysebjerg 1. søndag efter påske

2. søndag i fasten

30. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

16. 19.00 Konfirmandgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
19. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Maj

3. søndag i fasten

26. 10.30 Familiegudstjeneste med altergang
			 Niels Lysebjerg
Midfaste søndag

April

2. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

2. søndag e. påske

7. 10.00 Konfirmation
			 Niels Lysebjerg 3. søndag efter påske
12. 10.30 Højmessen forklaret - Bededag
			 Niels Lysebjerg 4. fredag efter påske
14. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg 4. søndag efter påske

Mariæ bebud.dag

21. 10.30 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

5. søndag e. påske

4. 19.00 Andagt og foredrag
			Reformationsmarathon
			
Niels Lysebjerg

25. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl Kristi himmelf. dag

9. 14.00 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

28. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg 6. søndag efter påske

13. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Palmesøndag
Skærtorsdag

14. 10.30 Langfredagsgudtjeneste
		
Niels Lysebjerg
Langfredag
16. 10.30 Påskehøjmesse
			 Niels Lysebjerg

Påskedag

Juni
4.		10.30 Pinsehøjmesse
			 Niels Lysebjerg
5. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

Pinsedag
2. pinsedag

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 Ellen Charlotte Margrethe Warring
Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk
Redaktør kirkebladet Janni Malmos Nørgaard,
Odensevej 57, 5690 Tommerup
Tlf. 30 27 88 53, mail: janno@assens.dk

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

