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Efterkrigstidens England set fra Land Rover

At miste

Foredrag ved sognepræst Niels
Lysebjerg
Den 21. februar 2019 kl. 19.00

Susanne Holm fra Om-sorgen.dk holder foredrag onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.0020.00 i Verninge Kirke hvor hun fortæller sin
historie om det at få et dødfødt barn.

Da Verninge Kirke aldrig går af vejen for
at finde alternative foredragsemner er jeg
blevet opfordret til at tale om Land Rovers
historie. Her vil jeg fortælle om et køretøj
der ikke bare er blevet et moderne stil-ikon
eller blot er en klassisk firehjulstrækker,
men simpelthen en del er af Englands sjæl.
Den er så engelsk som varmt dovent øl,
Union Jack, bowlerhat og High Tea
Den blev skabt i det forarmede og
krigstrætte England efter Anden verdenskrig, som en kopi af den vogn der var med
til at vinde krigen, den amerikanske Jeep.

Den var og er et billede på det engelske
samfund og den udvikling der har været I
England siden 2. verdenskrig. Udtænkt, og
konstrueret af teknikere og ingeniører fra
de bedste skoler og akademier, men som
havde megen lidt forståelse for arbejderen
på gulvet, som så for sin part, ikke gik så
forfærdelig meget op i sit arbejde, bare han
kom hjem til te klokken 5. Derfor, som så
meget engelsk mekanik, var den på en gang
robust og vedligeholdelseskrævende.
Land Rover var en del af opsvinget i ”The
swinging sixties” hvor England førte an
i popkulturen, med bl.a. beatlesmania,
og Carnegie Street, og den overlevede
nedturen i de kriseramte halvfjerdsere
og firsere. En gang anslog man at 80%
af befolkningen i u-landene, så deres
første bil, da de så en Land Rover. I dag
kører de i Toyota! Land Rover-mærket er
efter en omskiftelig tilværelse nu ejet af
indiske TATA og producerer udelukkende
firehjulstrukne luksusbiler for overklassen.

2009 er ifølge Susanne det værste år i hendes liv, men samtidig blev tabet af hendes
søn også en stor gave for hende og lærte
hende, hvad lykke og glæde er. Hvordan
disse modsatrettede følelser kommer til
udtryk for hende i dag, kan du få svar på
denne aften. Foredraget vil ud over Susannes personlige beretning handle om det at
miste, sorgbearbejdning, omgivelsernes
reaktioner og en fortælling om, hvad sorgprocessen har haft og har af betydning for
hendes liv i dag.
Så hvis du har lyst til at høre en personlig
beretning om det at miste et barn samt få
gode råd til, hvad du som pårørende kan
gøre, hvis én af dine nærmeste mister, så
skal du deltage denne aften. Susanne fortæller sin historie på en meget empatisk og
omsorgsfuld måde.
Der vil blive serveret kaffe og kage efter
foredraget.

Den lille lette firehjulstrækker reddede
ikke bare fabrikken Rover fra konkurs, den
var i 50’erne med til at mekanisere engelsk
landbrug og den blev klasseløs i et klassedelt samfund, da den var uundværlig som
en tweed-jakke. Den blev kørt af regenter, godsejere og andre notabiliteter såvel
som bønder og arbejdsmænd. Den blev en
enestående eksport-succes, især til områder med få eller ingen veje og gennemførte
storslåede ekspeditioner. Den blev på en
gang billedet på eventyr og safari og på det
engelske land-liv. Den blev værn og væsens
foretrukne køretøj, og en vigtig del af det
engelske forsvar. Den har således deltaget i
samtlige af de utallige væbnede konflikter
som Storbritannien har taget del i siden den
blev lanceret i 1948.
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Nytårsparade

Verninge KFUM Spejderkorps fejrer hvert år
nytåret sådan lidt inden i det nye år. Her
samles man blandt andet for at modtage de
udmærkelser man har gjort sig fortjent til i
den forgangne sæson.
Og i overensstemmelse med traditionerne
begynder dagen med deltagelse i søndagens
højmesse, hvor man naturligvis ankommer
i Uniform og hvor fanerne bliver bragt ind
under procession. Efter gudstjenesten går
man med fanerne forrest ned til Verninge
Skole hvor der er forfriskninger overrækkelser osv.
Det er en af de dage jeg holder allermest
af i løbet af året, naturligvis fordi kirken
bliver fyldt med børn, unge og voksne,
men også fordi der er en særlig munter og
alligevel højtidelig stemning. At holde andagt betyder også at man tager sig selv og
hinanden alvorligt. Fanerne har deres plads
i kirken fordi de understreger hvem vi er og
hvad vi er fælles om. Det er ikke et symbol
for adskillelse på dem og os, men et banner
der kalder til samling og som udtrykker vores glæde og vores stolthed i at være sammen. At være fælles med hinanden. Et flag
der repræsenterer vores historiske identitet
og tilhørsforhold.

Så selvom mange tv-serier, som fx George
Gently, og Landsbyhospitalet forsøger at
holde fast i drømmen om en storhedstid der
var, så er det nye tider. Storbritannien er
på vej ud af EU og måske er Land Rover af
samme årsag på vej til at blive produceret
uden for England. En ny usikker fremtid
venter det før så stolte imperie.
Hør den fulde historie om efterkrigstidens
England set fra en Land Rover ved foredraget i Brylle Sognehus, 21. februar 2019.

verningekirke.dk

Spejderne

verningekirke.dk
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Præstegården
Som næsten alle andre sogne er der også i
Verninge en præstegård. Et præstegård har
altid været en uundværlig del af kirkelivet
i et hvert sogn eller pastorat. For dels skal
præsten jo have et sted at bo med sin
familie, men det er jo også her mange af de
funktioner præsten udfylder bliver udført.
I gammel tid hørte der som regel også
landbrug til, for præstegården var som
næsten alle andre mere eller mindre
selvforsynende.

Præstegården i Verninge ligger hvor den
ligger uden for byen, et stykke væk fra
kirken, og det er der jo en ganske god
grund til. Kirken blev bygget for ca.1000
år siden på korsvejen mellem Odense og
Assens og Middelfart og Svendborg. To
vigtige hovedveje i den tidlige middelalder,
og her hvor de krydsede opstod behovet for
en kirke. Præstegården blev dog lagt ned til
Holmehave-bækken, for her var adgang til
frisk vand, som jo altid har været vigtigt.
I begyndelsen var der ikke meget andet
end kirken, efterhånden kom der huse og
gårde til. Mange af de huse der ligger på
Odensevej ligger på tidl. præstegårdsjord,
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og derfor hedder matriklerne noget med
”Præstegaard” Det har undertiden fået
nogen til at tro at de bor i den gamle
præstegård. Det gør de ikke, den har
altid ligget hvor den ligger, her nede ved
bækken.
Den gamle præstegård led i århundrede
under manglende indtægter og dårlig
vedligehold. Som man kunne læse i
Ellen Warrings artikel om den syvarmede
lysestage i sidste nummer så brændte
den gamle faldefærdige præstegård
1919 uhyggeligt nok næsten samtidig
med at den daværende præst Vilhelm
Kristensen mistede sin eneste søn til
skarlagensfeberen. Et hårdt tabt for
præsten som aldrig kom sig over sorgen.

Opgaven med at tegne en ny præstegård
blev givet Knud Lehn Petersen, senere
kgl. bygningsinspektør. Han var selv søn
af en arkitekt Vilhelm Lehn Petersen
og begge hans sønner Ebbe og Erik
blev også arkitekter, og Ebbe kgl.
bygningsinspektører. Familien står bag
mange præstegårde og andre offentlige
bygninger på Fyn, og i al beskedenhed
synes jeg Verninge Præstegård er rigtig
heldigt faldet ud. En arkitekts opgave er
jo ikke kun at udforme et hus æstetiske
fremtoning, det skal også kunne bruges
til det man agter at anvende det til. Og
en præstegård har sine udfordringer, en
opgave som Knud Lehn Petersen ganske
elegant har løst.
Fortsættelse følger.

verningekirke.dk

Søndag den 26. maj
Sogneudflugt
Turen går i år til Sønderjylland og vi skal
besøge Christiansfeld, der er kommet på
verdenskulturarvslisten hos Unesco. Christiansfeld er grundlagt af den kirkelige
bevægelse der hed hernhutterne i 1773.

Turen går også til Maugstrup Præstegård,
hvor sognepræst Niels Christensen- Dalsgaard vil vise os kirken med herskabssakristiet, der er bygget af Hertug Hans og
præstegården med den store have omgivet
af voldgrave fra hertugernes tid.
Undervejs på turen vil der naturligvis også
være noget til ganen.
Endeligt program følger i forårsnummeret
af kirkebladet, men reserver allerede nu
dagen.

På grund af deres dygtighed og driftighed
med handel og håndværk fik de lov af den
danske konge til at slå sig ned og danne et
lille samfund. Vi vil besøge den særprægede kirke og kirkegården kaldt Gudsageren
og gå på en guidet tur i den smukke og
særprægede by. Brødremenigheden er en
asketisk og enkel kirke, der i dag har ca.
400 medlemmer.

Døbte Viede begravede bisatte
Det er med stor ærgrelse og megen beklages at vi må meddele, at vi efter at have fået
indskærpet reglerne for EU’s personforordning, den såkaldte GDPR, der blev indført i år,
desværre ser os nødt til at ophøre med at offentliggøre døbte, viede og bisatte samt begravede i Verninge Kirke. Det vil blive alt for omstændeligt og usikkert at skulle indhente
juridisk holdbare skriftlige tilladelser og arkivere dem i årevis, sådan som reglerne åbenbart foreskriver.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

verningekirke.dk
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Vejledning

Aktiviteter
Søndag den 9. december kl. 14.00
Julekoncert med Koret 13 Rigtige

Søndag den 3. marts kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste

Det er med stor glæde vi kan præsentere det
lokale rytmiske kor 13 Rigtige til endnu en
julekoncert i Verninge Kirke. Koret har et bredt
repertoire fra gammel kirkemusik, danske
og engelske julesange, over Beatles til nyere
rockmusik.
Det ledes af Karen Mose, der med sin folkemusikgruppe Phønix har vundet flere priser.
Koret har siden sidste julekoncert i Verninge
Kirke deltaget i 2 teater forestillinger på
Værkstedsteatret i Odense.
Vel mødt til en musikalsk og stemningsfyldt
oplevelse i Verninge Kirke 2. søndag i Advent.

Så er det jul igen..

Torsdag den 13. december
kl. 17.00
Børnegudstjeneste
med Lucia-optog

Traditionen tro er der fastelavnsfest for
børn i alle aldre i Verninge.

”Nu er det jul igen, og julen varer lige
til påske. Nej det er ikke sandt, for
derimellem kommer fasten”
Og det er så sandt som det er sagt.
Selvom vi måske er mest optaget af den
forestående højtid, når disse linjer kommer
frisk ud af trykken, så er der jo fastelavn
om ikke så forfærdelig længe.
Og helt i tråd med traditionen vil der
naturligvis være en festlig fastelavnsbørnegudstjeneste.

Vi begynder med en lille festlig fastelavnsbørnegudstjeneste i Verninge Kirke hvor der
vil være sang, musik og fortælling

Traditionen tro gentager vi hvad der i de forgangne år har væreret nogle af de største begivenheder i Verninge kirke, nemlig når børnene
fra Verninge Skole, under ledelse af musiklærer
Tina Stoumann går 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.
Som altid 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 er der
som altid pølser og sodavand til alle.
Vel Mødt.
Venlig hilsen
Menighedsrådet
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Herefter går det i samlet flok til Verninge
Forsamlingshus, hvor vi skal slå katten af
tønden, synge, danse og lege.

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. 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.

verningekirke.dk
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Kalender
December

2. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i advent

9. 14.00 Julekoncert
			 Koret 13 rigtige

2. søndag i advent

13. 17.00 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Luciadag

16. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

3. søndag i advent

23. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

4. søndag i advent

24. 14.00 Julegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Juleaften

		16.00 Julegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Juledag

26. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Anden juledag

30. Ingen		

Januar		

1. 16.00 Nytårsgudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
6. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Julesøndag

13. 10.30 Højmesse
1. s. e. Hellig 3 Konger
			 Niels Lysebjerg
20. 9.15 Gudstjeneste 2. s. e. Hellig 3 Konger
			 Dorthe Terp Dahl
27. 10.30 Højmesse
3. s. e. Hellig 3 Konger
			 Niels Lysebjerg

Februar

3. 9.15 Gudstjeneste 4. s. e. Hellig 3 Konger
			 Niels Lysebjerg
10. 10.30 Højmesse Sidste s. e. Hellig 3 Konger
			 Dorthe Terp Dahl
17. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Septuagesima

21. 19.00 Landrover foredrag
		 Sted: Brylle Sognehus
24. 10.30 Højmesse
		 KFUMS nytårsparade.
			 Niels Lysebjerg

Marts

3. 13.30 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg
Nytårsdag

10. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Seksagesima

Fastelavn
1. søndag i fasten

Hellig tre Konger

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

verningekirke.dk

