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Talen til konfirmanderne 2019
(Lidt forkortet!)
Kære konfirmander. Så er turen kommet til jer,
i dag er det jeres store dag! Det er i dag også
Danmarks befrielse. Her den 5 maj.
I tænker sikkert, ja det er Danmarks befrielse,
og helt ærligt, hvad så? Det er meget længe
siden Men dagen er mere aktuel end den har
været længe. Da jeg var dreng sådan der sidst
i 70’erne begyndelsen af 80’erne, der tændte
min mor stearinlys i vinduerne om aftenen 4.
maj. Det betød meget for hende. Det gør det
stadigvæk. I hele landsbyen var der kun min
mor og en til der tændte lys. Der var mange der
undrede sig når de så det, og rystede lidt på
hovedet. Krigen var længe siden allerede dengang. Min mor tændte lys fordi hendes far, min
morfar havde deltaget i modstandskampen.
Ikke at min morfar nogensinde talte om krigen.
For ham var det de 5 forbandende år, hvor ondskaben kom som en kold gusten tåge der krøb
igennem alle sprækker og åd sjæle op.

Hvorfor siger jeg alt det her? Fordi det bliver
mere og mere almindeligt at mindes befrielsen.
At sætte lys i vinduerne er ikke længere mærkeligt, tværtimod! Der arrangeres flere og flere
mindegudstjenester og der lægges kranse og
hilses med faner ved mindesmærker og på kirkegårde med faldne soldater og modstandsfolk.
Det er som om vi i disse år oplever at fred og
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frihed ikke længere er noget vi kan tillade os at
tage for givet. At det er noget vi skal værne om,
kæmpe for.
Men det er også som om den ondskab, der
formørkede sjælene i de forbandede år, viser
sig igen. At der på ny er en frygt, der opildner til
fjendskab, en frygt, en vrede et had, som nogen
ikke er sene til at udnytte. Igen og igen mærker
vi at befrielsen 5. maj, ikke bare er et minde om
en tid der var, men en påmindelse om en tid
der kan komme igen, hvis mørket og frygten og
hadet for lov at tage over.
Men kære konfirmander. Det er her I skal holde
fast i den tro i blev kaldet til i jeres dåb, den
tro i stå i begreb med at bekræfte og besegle
og som I vil få beseglet og velsignet af Kristi
menighed, Guds kirke lige om lidt. I skal tro på
det gode, på kærligheden. I skal bevare tillid til
andre mennesker. For stort set alle mennesker
er i bund og grund venlige. Især hvis man
møder dem med venlighed og tillid.
Og I får brug for den tillid. Og I får
brug for tilliden til Jer selv. I står
nu på tærsklen til jeres voksne liv.
Jeg ved godt I ikke føler det sådan.
Men i dag markerer vi at I er nået
til det sted hvor jeres formative år
begynder som man siger, her hvor
I ikke længere er små børn, men
store børn, som begynder at få det
ansvar og de privilegier der følger
med. Vi er ikke rigtig voksne og vi
er ikke rigtig børn, som Vesterbro
Ungdomskor sang da jeg var på
jeres alder. Og det kan være voldsomt frustrende. I skal finde jeres
egne ben at stå på, og det er en
udfordring. I har brug for rollemodeller og I vil spejle jer i hinanden
og pop-stjerner ligesom jeres forældre og
bedsteforældre før jer. I er så også den generation der er vokset op med youtube-blogger,
og her er det så jeg står af. Man bliver altså
ikke bedre menneske af at se en selvoptaget
Hellerup pige sidde på sin seng og tage makeup på. I udvikler jer, vokser også mentalt og
intellektuelt når I begiver jer ud i det virkelige
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liv og tager det udfordringer på jer som det liv
nu giver. Og ja det er hårdt, og ja jeres forældre
er dybt åndsvage, det skal de være, det er deres
pligt som ansvarsbevidste forældre at sætte de
rammer, I skal ud at udfordre. Og engang vil I
opdage at de var der for jer, det meste af tiden,
men en del af det at blive voksen, det er at jeres
forældre ikke altid kan være der for jer. Heller
ikke selvom de egentlig gerne ville. Da skal I stå
på egne ben. Tage ansvar. Dybt inde erkende
at det faktisk ikke altid er nogen andres skyld.
Men at man også selv må tage ansvar. Stå inde
for egne handlinger. Det er for øvrigt sjældent
særlig morsomt.
Så tillid og ikke mindst selvtillid det får I brug
for. Og I skal vide at I alle sammen er værdifulde,
at I alle sammen rummer noget dyrebart, noget
unikt at der i jer findes noget andre har brug for.
Ingen af jer er hverken dumme eller uduelige.
Eller ubetydelige. Så til hver af jer vil jeg sige,
Gem dig aldrig i skyggen, træd frem i solen, der
er brug for dig!
I har været opmærksomme på hinanden, passet
på hinanden og hjulpet hinanden. Også ladet
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dem der måske ikke gik i skole i Verninge sammen med jer, har I ladet få plads.
Og det er en vigtig egenskab. At møde verden
og mennesker med et lyst og frejdigt sind. Og
det er det der er vejen til frihed og fred.
Der her I får brug for jeres Fadervor, det er
i troen på Jesus at I finder den tillid og den
selvtillid at I tør møde verden med et åbent
og lyst sind. Og vi har brug for at kommende
generationer, at I tør møde verden med et lyst
og åbent sind og ikke lader mørket og frygten
trænge ind over jer. I dag er det Danmarks befrielse. I dag fejrer vi at også I er befriede. Befriede
i Kristi kærlighed der altid vil lyse for jer og lede
jer selv af mørke stiger. Kristus der altid vil være
hos jer selv i jeres mørkeste time, der hvor I er
allermest forladt, der kan I altid finde Kristus, når
I lukker tankerne ude og i jeres inderste sind og
beder fadervor. Da vil han være der. Lyse for jer,
og I skal huske at lade denne næstekærlighed
lyse på alle andre, for alle er vi Guds børn. Så
pas godt på hinanden og planeten.
Der er brug for jer!
Kort sagt. Gå med Gud!
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Præstegården
(Del 3)
Præstegården er bygget i en den stil der var
fremherskende i begyndelse af århundredet
og er kendt som ”Bedre byggeskik”. Især er
huset mod haven ganske smukt, med de store
vinduer der indefra giver en fremragende
udsigt ud over den enorme have, og udefra får
huset til at virke smukt og indbydende. Det er
også fra havesiden at man ser kvistvinduerne
til værelserne på førstesalen. Da bygningen
er bevidst bygget til at virke større end den
er der for smalt til værelser på begge sider i
loftetagen. Den ene halvdel af loftet er da gang
eller repos, og den anden halv opdelt i fire
værelser. På facaden ud mod gårdspladsen, ser
man husets dobbelte funktion som henv. officiel bygning og privat bolig, i det der er to lige
store indgangsdøre. Måske ikke tænkt sådan
oprindeligt, men fungerer sådan i dag. En dør
til præstens kontor og andre officielle lokaler og
en til den private del. Og fordi huset er så smalt,
fører disse døre kun ind til et par smalle entreer.
Man bevæger sig rundt i huset ved at gå fra et
beboelsesrum til et andet. Der er derfor en helt
utrolig masse døre. En leg vi ofte leger med nye
gæster er at tælle alle dørene. Det betyder så
også at der ikke er nogen væge der ikke enten
har en dør eller et vindue, hvilket kan være lidt
en udfordring når man skal indrette huset.
Livet har jo ændret sig også for præster og
deres familier siden 1920 og præstegården
blev i 70’erne bygget om. Her blev der brækket
et par vægge ned og der blev skabt et stort
tidsvarene køkken-alrum. Der kom elektricitet
på pigeværelserne på førstesalen, ligesom der
blev indrettet et ekstra badeværelse for enden
af reposen på 1. salen. Et badeværelse der ikke
på nogen måde udviser nogen ekstravagance.
Alligevel blev det ganske dyrt, hvilket gav en
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del forargelse i sognet. Man troede at præsten
fik guld-haner og italiensk marmor. Han fik
linoleum og bøhmisk fajance!
Hvis huset ikke virkede for stort for præsten og
hans familie i 1920 så er det i dag rigeligt stort
og i modsætning til den tidligere præstegård er
den i rigtig god stand. Skiftende menighedsråd
har gennem de sidste mange år brugt rigtig
mange penge på at vedligeholde præstegården. Ingen tvivl om at det er et dyrt hus at
vedligeholde, og det er ganske dyrt at varme
op. Men det er smukt hus og indrettet rigtigt,
er det et dejligt hus at bo i. En præstegård
kan umiddelbart ikke erstattes af et moderne
typehus. En detalje man undertiden overser,
er at en sognepræst som regel ikke kan rejse
væk i weekender, men må tage imod familie
og venner i præstegården når relationer skal
vedligeholdes. Evt. fritidsintereresser skal også
langt hen af vejen kunne klares fra præstegården. Samtidig er præstegården også præstens
arbejdsplads og skal kunne tage imod sognebørn i alle aldre. Derfor opfylder præstegården
stadig de krav, en moderne præstegård skal
opfylde. Den er stadig rammen om præstens liv
og gerning præcis som den var i 1920. Og sikrer
at præsten er synlig og tilgængelig i sognet. Er
en del af sognet så at sige.
Og en afsluttende bemærkning: I ”25 udvalgte
og bevaringsværdige præstegårde i Fyens Stiften gennemgang v/Torben Lindegaard Jensen”
udgivet af ”Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur.” kan man også læse om
Verninge Præstegaard. Her anføres det at carporten er placeret uheldigt og det kan han jo
sagtens sige. Vi brugte lang tid i det daværende
menighedsråd på at placere den nye carport,
men endte med at lægge den samme sted som
den foregående. Og ja den skygger lidt for den
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ene tilbygning, men skal det fungere i hverdagen, kan den kun lægge der, på grund af husets
indretning. Et andet eksempel på at livet har
ændret sig siden den første præst flyttede ind.
Og så kan jeg da ikke undlade at bemærke at
Torben Lindegaard Jensen har brugt et par billeder til illustration. Det ene har han planket fra
min gamle hjemmeside, men lad gå. Det andet
er taget ude fra vejen, og her kunne jeg da godt
have tænkt mig at han havde spurgt først. Om
ikke andet, så havde jeg kunne tage skraldespandene ind. Eller givet ham et billede hvor
solen skinnede. Men det er vilkårene ved at bo
i en præstegård. Der er en flydende grænse i
opfattelsen af hvad der er et privat hjem og
hvad der er en offentlig ejet bygning.
Niels Lysebjerg

Kirkevandringen den 22. april
Kirkevandringen blev en dejlig dag i det smukkeste vejr. Der var mødt ca. 35 morgenfriske
op i Verninge Kirke til andagt og morgenmad,
siden stødte flere til.
Herefter gik det mod Tommerup ad den Lodne
Gyde , men med en omvej ad Vesterlaugsvej,
hvor formand for Brylle menighedsråd Vagn
Torp stod for kaffe og kage på den smukke
gård. De trætte blev samlet op i Niels’ Land
Rover.
Herefter gik vi videre mod Tommerup, hvor
menighedsrådet stod for en virkelig dejlig
frokostanretning i det flotte sognehus. Dagen
sluttede i Tommerup Kirke, hvor vi prøvede at
stå op og synge som i England.
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Aktiviteter

Kirkesanger

Mandag den 10. juni kl. 10.30
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste

Den 1. april ansatte vi Ellen Katrine Arve som
kirkesanger, desværre har Ellen fået problemer
med stemmebåndene og hun må ikke synge i
nogle måneder
Det er rigtig uheldigt for os og meget synd for
Ellen Katrine , som vi ønsker god bedring.
Imidlertid har hendes mand Sune lovet at
hjælpe på søndage som vikar.
Til kirkelige handlinger herudover må vi så
have vikarer.

2. pinsedag mødes vi i staudehave ved Brylle
Kirke , hvor Dorthe Terp holder gudstjeneste,
bagefter er der pølser og der vil også blive
underholdning med spillemandsmusik.
Denne dag er der ingen gudstjeneste i
Verninge Kirke

Vejledning
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.

Onsdag den 21. august kl. 19.00
Kaj Munk Foredrag

Tirsdag den 25. juni kl. 19.00
Kom til orienteringsmøde
Verninge Præstegård
På mødet, der er for alle medlemmer af
Folkekirken i Verninge sogn, vil der blive orienteret om kirkens økonomi, menighedsrådets
arbejde med kirkegården, kirkebygningen og
præstegården, samt vores arrangementer,
foredrag, koncerter m.m. Her kan du komme
med ønsker om hvad DU synes, der skal foregå
i det kirkelige arbejde. Mød op og få indflydelse
på DIN kirke. Menighedsrådet er vært ved et
stykke smørrebrød.
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Verninge Kirke
Kaj Munk har altid været en kontroversiel
person. Det var han i sin levetid, hvor han blev
en af landets betydeligste skuespil-forfattere
og debattør, og ikke mindst under besættelsen
hvor han endte med at give sit liv for retten til
at tale besættelsesmagten imod og opfordre til
folkelig modstand.
Han blev derfor under og efter krigen noget
nær helgenkåret som symbolet på hvordan de
fleste vel egentlig gerne ville have været selv.
Men langsomt ændrede tiden sig og nationalkonservatisme og heroisme, var ikke længere i
højsædet og man kunne pludselig ikke glemme
Kaj Munks begejstring for diktatorerne Hitler
og især Mussolini i totalitarismens begyndelse i
30’erne. En begejstring der dog hurtigt havde
lagt sig da fascismen og nazismen viste sit
sande ansigt. Uanset så gik Kaj Munk fra at være
national helt til det modsatte, indtil for ca. 20 år
siden hvor Kaj Munk blev rehabiliteret. Tiden
har ændret sig.
Foredraget den 21. august vil tegne et billede
af Kaj Munk især ud fra hans skuespil, hans betydning for samtiden og eftertidens opfattelse
og hvorfor opfattelsen af Kaj Munk har forandret sig så meget som det har. Og måske er
Kaj Munk og hans liv og ikke mindst død mere
aktuel nu end nogensinde hvor den politiske
debat undertiden har en ubehagelig undertone
af noget vi har hørt engang før.
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Vielse

Glæd jer til
babysalmesang
I september starter vi igen babysalmesang i
kirken. Det bliver vores nye kirkesanger Ellen
Kathrine Arve, der vil stå for det.
Ugedag og datoer vil blive meldt ud i næste
nummer af kirkebladet.

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

2. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 6. søndag efter påske
9. 10.30 Højmesse
			Pinsedag

August

4. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 7. søndag efter trinitatis

Niels Lysebjerg

11. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 8. søndag efter trinitatis

10. 10.30 Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Dorthe Terp Dahl
			 Brylle Kirke
Se side 6

18. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 9. søndag efter trinitatis

16. 10.30 Højmesse
			Trinitatis

Niels Lysebjerg

23. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter trinitatis
25. 19.00 Orienteringsmøde

Se side 6

30. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 2. søndag efter trinitatis

Juli

21. 19.00 Kaj Munk foredrag

Se side 6

25. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 10. søndag efter trinitatis

September

1. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 11. søndag efter trinitatis

8. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 12. søndag efter trinitatis

7. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 3. søndag efter trinitatis
14. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 4. søndag efter trinitatis

21. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 5. søndag efter trinitatis
28. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 6. 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

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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