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Konfirmander 2018 - Tillykke

Formandens beretning
Her er et uddrag af formandens beretning fra
menighedsrådet på orienteringsmødet den
10. april 2018 – læs hele beretningen på vores
hjemmeside.
Menighedsrådet består af: Janni Malmos
Nørgaard, Hans Jørgen Larsen, Hanne Kirsten
Hansen, Anne Mette Lohmann Hansen, Hanne
Viktrup, Ellen Warring, Peder Bonde vores graver er repræsentant fra medarbejderne, og Niels
Lysebjerg - vores sognepræst er født medlem.
I menighedsrådet har vi en slags årshjul med
bestemte tidsfrister m.m. der skal overholdes. Vi
har fordelt posterne imellem os, og jeg lægger
meget vægt på at arbejdet fordeles mellem os,
og at vi hver i sær tager ansvar for de udvalg vi
sidder i.
I maj sidste år havde vi provstesyn, hvor præstegården, kirken og graverhuset blev grundigt
gennemgået af provsten, kirke-og præstegårdsudvalget og provstiets bygningssagkyndige.
På kirken var det store sokkelarbejde stadig i
gang, og i september fik vi endelig kalket kirken, så den nu står flot og vel kalket. Vi ønsker
også at få kalket kirken indvendigt, men det må
vente et par år. Vi mangler en trappe og renovering af kirkens vinduer, så er alt i skønneste
orden.

Aktiviteter

Foto Trier’s Atelier
Bagerst fra venstre: Magnus Juul, Frederik Magelund, Jonas Lysebjerg Grenild, Oscar Bendixen
Lindegaard, Oliver Stampe, Mads Wazaar
Midterst fra venstre: Rune Skælbæk Olesen, Amanda Bendix Nicolajsen, Magnus Nørregaard,
Malthe Ladefoged Cederskjold, Michelle Sønderby
Forrest fra venstre: Freja Bønnelykke, Klara Thyregod Andersen, Katrine Bergmann Lund, Caroline
Nygaard Nielsen, Gro Ladefoged Cederskjold
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Vi havde en fin sogneudflugt med god deltagelse. Turen gik til Svendborg med besøg på
fattiggården Viebæltegård i Svendborg og til
Hvidkilde og Egense Kirke
Luthers opslag på kirkeporten i Wittenberg
satte gang i reformationen, og 500 året blev
fejret med flere arrangementer, en Luther
maraton med forklaring af den augsburgske
bekendelse i alle kirker i Assens provsti.
I efteråret var der fælles arrangement med
Tommerup og Brylle for børn med Sigurd
Barrett om Luther på 60 minutter.
Babysalmesang blev gennemført i september
med vores kirkesanger Julie og 9 glade unger,
og i dette forår har Niels sammen med Julie et
lille hold minikonfirmander.
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I december havde vi vores traditionelle Lucia
optog i kirken den 13. december. Altid en
meget smuk oplevelse.
I vinter har vi haft tre foredrag, Dansk Vest
Indien ved Rasmus Laursen, der markerede
100 året for salg af kolonierne, et foredrag om
at være i Søværnet i 3 generationer, og Poul
Erik Bermann, der ud fra sin bog ”Til døden os
skiller” tog det alvorlige emne op om hvordan
vi kommer herfra.
Det sidste arrangement vi har haft er et syng
sammen arrangement med Bente Vestergård,
der også kunne fortælle om sangene. Alle arrangementer har været fint besøgt.
Gudstjenesten om søndagen er Folkekirkens
kerneydelse. Vi prøvede sidste år med en gudstjeneste, hvor Niels forklarede gudstjenestens
gang. Det var virkelig godt.

Kirkegården

Vi lægger stor vægt på at vores kirkegård er
velholdt og smuk. Desværre er priserne høje
for både anskaffelse og vedligehold. Antallet af
legat gravsteder falder, og rigtig mange fornyer
ikke deres aftaler ud over forfaldsperioden.
Det betyder noget for hele fremtoningen af kirkegården, og også kulturhistorisk er det et tab.
Desværre har vi ikke nogen indflydelse på
priserne for vedligeholdelse, det bestemmes i
provstiet.

Fremtidsplaner

Vi arbejder fortsat på at skaffe bedre lokaler til
konfirmandundervisning og til brug for vores
aktiviteter. Vi arbejder på flere løsninger, enten
et helt nyt byggeri ved graverhuset, eller at leje
sig ind i lokaler, der måske bliver i et projekt
omkring Verninge kro. Sidstnævnte skulle så
være et sogne- og aktivitets hus, der kunne
bruges af foreninger og af menighedsrådet. Det
kunne give en fin synergieffekt synes vi. Men
det vil kræve store tilskud fra fonde.
Vi er også kommet på Facebook, og vi kan se at
der er mange der besøger vores side.
Man er altid velkommen til at komme med ris
og ros til menighedsrådet, og komme med en
god idé til et arrangement, et godt kor eller en
god foredragsholder.
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Kære Konfirmander
Talen til konfirmanderne i
lidt forkortet udgave.
Så er turen kommet til jer, nu er det jeres tur.
Jeres dag. En længe ventet dag, uden tvivl. En
stor dag. Alle konfirmationer er en stor dag.
Også for præsten. Hvert eneste år er konfirmationsdagen en stor dag. I år er det så en ganske
særlig dag da jeg i år også er forælder til en
konfirmand.
Så jeg ved hvilke forberedelser og bekymringer
og anstrengelser der går forud. En ting er festen, med alle dens forberedelser og overvejelser. Og det skal I vide kære konfirmander, jeres
forældre har alle sammen gjort sig de bedste
anstrengelser for at I hver især må få en pragtfuld dag. Det er muligt I ikke alle sammen får
champagne i krystal-glas og farseret vildt serveret på guldrandede tallerkner, eller bliver kørt
hjem i limousine og for ibooks og racercykler.
Men I får alle sammen det bedste jeres forældre
evner. I virkeligheden får I det bedste de har,
deres kærlighed. Og luksus og dyre gaver kan jo
være meget godt, men hvis det træder i stedet
for hengivenhed og opmærksomhed, så mister
det sin værdi. Det ved vi inderst inde godt. Den
største gave vi forældre i virkeligheden kan give
vores børn, er ikke bare kærlighed, men også
opmærksomhed. For hvad er kærlighed værd
hvis ikke vores børn for lov at mærke den?
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Kærlighed og omsorg betyder ikke at man ikke
skal sætte grænser. For er der ingen grænser
ingen regler så er der heller ingen retning, og
så bliver børn forvirrede og utrygge. Og ind i
mellem må man som voksen også tage ansvar
og sige ”det er sådan vi gør!” For barnet magter
ikke valget. Valg kan gøre børn utrygge. Det er
noget af det jeg har lært som forælder. At man
ind i mellem må tage et ansvar på sig, og sige
til sine børn. Det er sådan det er! Det er faktisk
også kærlighed og omsorg. At man tør sætte
grænser og træffe valg på sine børns vegne.
Det er den voksnes pligt. Ikke altid nogen let
opgave. Men dog en opgave man må tage på
sig.
Det er her kære konfirmander at I er på vej til.
Det voksne liv. Det voksne ansvar. Det er jo ikke
sådan at I fra i morgen er voksne, med al den
frihed og al det ansvar der følger med. Men
dagen i dag markerer at I er på vej. Hver dag,
næsten, bliver I mere og mere voksne, får mere
og mere frihed, og mere og mere ansvar.
Da I begyndte at komme i præstegården for at
”gå til præst” som man siger, så glædede jeg
mig utrolig meget. Fordi jeg jo allerede som
forælder har kendt de fleste af jer siden første
skoledag, fordi I var kendt som en helt fantastisk klasse, en af de klogeste på Fyn og med et
mægtigt kammeratskab. Ja hvem kan glemme
de tårevædede scener da jeres lærere på
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Verninge Skole skulle tage afsked med Jer? Så
jeg glædede mig. Og mine forventninger blev
indfriet. Dog kunne jeg godt have tænkt mig
at i snakkede lidt mindre og lyttede lidt mere.
Og ventede med at få hele beskeden inden i
kastede jer hovedkulds ud i opgaverne.

Og det er det der vil være min formaning til
Jer. I skal huske at gøre tingene færdige. Tag
jer tid til de opgaver livet giver Jer. I er ikke
færdige med at blive undervist. Ja det hedder
sig at man skal lære så længe man lever. Man
bliver aldrig færdig med de opgaver livet stiller.
Og ind i mellem må man også acceptere livet
som det er. For livet er uretfærdigt. Det vil være
hårdt, I vil møde modgang og det vil ikke være
nogens skyld. At acceptere livet som det er,
betyder ikke nødvendigvis at man lader stå til.
At acceptere livets grundvilkår er at acceptere
hvor man står, og forstå hvad der kræves for at
komme videre. I er så heldige at leve i et land,
der giver jeg alle de muligheder i kan ønske jer.
Nej vi kan ikke det samme, men vi kan udnytte
vore muligheder efter de evner vi har. Den mulighed har vi fordi vi bor i et af verdens bedste
lande. Og når man prøver, opdager man ofte
at man kan meget mere end man troede. Men
det kræver at man tør tage ansvaret på sig. Give
sig tid til at løse opgaven. Og at man tør møde
verden med åbenhjertighed og tillid sådan som
I har vist hinanden tillid og kammeratskab.
I dag markerer vi at I er på vej ud på en lang
rejse der skal sende jer fra barn til voksen gennem ungdommen, gennem det man kalder de
”formative år” her hvor grundstenene til jeres
voksnes liv bliver lagt. Det bliver en voldsom
rejse. De næste 10-15 år vil blive de mest
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begivenhedsrige i jeres liv. I vil uddanne jer,
forelske jer, flytte hjemmefra, måske få jeres
egne børn. I vil træffe valg, for livet handler om
at træffe valg. Og i skal vide at ingen kan træffe
de valg for jer. Heller ikke selv om de gerne vil.
Både jeres forældre og samfundet og politkkerne vil gerne bestemme hvad I skal blive
til. Men kun I kan træffe det valg. I vil fortryde
nogle af de valg, og måske begynde forfra. Og
det er helt okay. Bare husk at tiden går. Tid er
det eneste vi rigtig har. Husk at bruge tiden.
Husk at leve. Giv jer tid. Det er vigtigt.
Og I skal vide at den rejse i skal ud på, den skal
I ikke gå alene. Heller ikke selvom det undertiden kan synes sådan Kristus vil være der! også
den dag I er helt alene. For der vil komme dage,
hvor I vil opleve at der kun er Jer selv til at klare
udfordringerne. Men selv der vil Kristus være,
der og hvis i mærker efter, så kan i mærke ham,
og så ved I hvad i skal gøre. Den der holder sig
til Kristus er aldrig alene. Hverken sammen med
andre eller når I er for jer selv.

Jeg vil nu sende jer ud i livet, ud til de næste
års turbulente liv, et liv hvor hvert valg i træffer
for betydning, hvor hvert valg rummer en
uendelig række fravalg, men I er heldige, i kan
nå at ombeslutte jer lidt endnu. I vil begå fejl
og I vil svigte, men undgå forså vidt muligt at
svigte hinanden, for I kan ikke undvære hinanden. Husk at Kristus er med Jer, lyt til ham en
gang imellem, så finder i styrken til at komme
videre med livet når det brænder på. Og det vil
brænde på. Derfor siger jeg kære venner: Gå
med Gud!
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Aktiviteter

Kom i kirke ...
... og hør nye toner

Torsdag den 21. juni kl. 19.00
Byvandring i Verninge

Orgelet i kirken er blevet renset grundigt og
stemt af orgelbygger Sven Hjort Andersen
Alle piber er blæst igennem , og det hele
har være skilt ad , så nu kan der igen komme
smukke og rene toner ud af orgelet.
Vi er kommet skimmelsvampen helt til livs
med den effektive affugter, og det er rigtig
dejligt både af hensyn til arbejdsmiljøet og for
menigheden
Menighedsrådet har også investeret i en ny mikrofon , der filtrerer alle mislyde væk, en meget
stor forbedring , så nu håber vi at alle kan høre.

På årets længste dag håber vi det bliver
dejligt vejr til at gå en byvandring i Verninge.
Vi mødes på Kroens parkeringsplads. Ellen
Warring vil derefter guide rundt i byen, hvor
vi vil høre om de gamle gårde, rytterskolen
fra 1721, og om de bygninger der kom til i
andelstiden: apotek, mejeri , forskole , missionshus m.m.
Undervejs vil vi drikke kaffe i Ellens have.
Menighedsrådet giver kaffen. Vi håber at
både gamle og nye Verninge beboere har
lyst til at deltage.

Babysalmesang

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

Brylle Kirke indbyder til Babysalmesang i Brylle
Kirke følgende torsdage.
Juni: 7. - 14. - 21.
Tidspunkt oplyses ved henvendelse til
Sognepræst Dorthe Terp Dahl dtd@km.dk,
tlf. 64 75 13 17

Kirkevandring

Fra Broholm Kirke til Brylle Kirke

Døbte

Bisatte

Noah Vinge Rasmussen, Bohøj, Glamsbjerg
Emil Vinge Rasmussen, Bohøj, Glamsbjerg
Sif Dyhr Brylle Johansen, Odense M
Logan Wyatt Holzendorff Randrup, Verninge
Alva Kanne Klausen, Brobyværk
Edda Kanne Klausen, Brobyværk
Aslan Christian Uhrskov Møller, Verninge
Vinter Alexander Skov Salskov, Bregnemose

Ellen Skovsbo, Verninge
Laura Stenbæk Sjøgaard, Bregnemose
Niels Henrik Carlsen, Solevad
Poul Erik Schmidt Hansen, Højrupgyden
Rasmus Hansen Skov, Nevers
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Vejledning
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2. Påskedag havde rådene ved alle fire kirker
i det gamle Tommerup Sogn, inviteret til en
vandring fra Broholm til Brylle Kirke.
Vi var godt 50, som mødte op i sognehuset ved
Broholm Kirke til rundstykker og kaffe. Det var
strålende sol efter det havde sneet dagen før,
sneen var næsten væk.
Efter en kort andagt i kirken ved Dorthe Terp
Dahl, begav vi os ud på ruten. Turen var på 7
kilometer med et stop på halvvejen , hvor vi
blev trakteret med kaffe og brød.
Da vi nåede frem til til menighedshuset i Brylle
stod rådet klar med en let anretning. Det hele
sluttede med en andagt i kirken. Fra Verninge
var vi 10 som deltog.
Næste år til Påske går turen med start fra
Verninge Kirke til Tommerup Kirke, hvor vi
håber endnu flere vil deltage.
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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. 40 28 00 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
Juni				

August				

10. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 2. søndag efter trinitatis

12. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 11. søndag efter trinitatis

17. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 3. søndag efter trinitatis

19. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 12. søndag efter trinitatis

21. 19.00 Byvandring

26. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 13. søndag efter trinitatis

3. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter trinitatis

Se mere side 6

24. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 4. søndag efter trinitatis

Juli				

1. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 5. søndag efter trinitatis
8. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 6. søndag efter trinitatis
15. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 7. søndag efter trinitatis
22. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 8. søndag efter trinitatis

5. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 10. søndag efter trinitatis

September

9. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 15. søndag efter trinitatis
16. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 16. søndag efter trinitatis
23. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 17. søndag efter trinitatis
30. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 18. søndag efter trinitatis

29. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 9. søndag efter 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
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: janninorgaard@hotmail.com

Kirkebil
Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 40 28 00 19
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