Konfirmationsforberedelse, side 2.
Kirkesanger, side 3.
Babysalmesang,
side 3.
Formandens
Beretning, side 4.
Aktiviteter, side 6.

Efterår 2019
28. årgang nr. 4

Verninge Sogn
verningekirke.dk

Konfirmationsforberedelse

Kirkesanger

Verninge Sogn
for skoleåret 2019-2020

Nu er sommerferien ved at være slut, og jeg er
klar til at starte på mit nye arbejde som kirkesanger i Verninge Kirke – igen.
Jeg startede egentlig i slutningen af februar
med at hjælpe til med at få lidt sang og musik
ind i minikonfirmandundervisningen. Vi havde
nogle superhyggelige torsdageftermiddage,
hvor der både blev sunget salmer, spirituals og
sange, der passer til Sigurds bibelhistorier.
Desværre blev jeg ramt af en meget langvarig
forkølelse. I et forsøg på at synge alligevel, fik
jeg overbelastet stemmen, så jeg til sidst blev
nødt til at sygemelde mig. Nu er jeg heldigvis
klar til at gå i gang igen, og jeg glæder mig
både til at synge i kirken og til at starte et hold
med babysalmesang til september.
Jeg er uddannet Cand. mag. i engelsk og musik,
og mens jeg læste, var jeg kirkesangervikar i
en lang række landsbykirker nord for Århus.
Jeg var også kirkekorsanger i en af bykirkerne i
en del år. At blive kirkesanger i Verninge Kirke,
er derfor lidt ligesom at komme hjem igen.
Der er noget ganske særligt ved at synge i en
kirke, og jeg holder rigtig meget af at synge
salmer og i det hele taget være med til at holde
gudstjeneste.

Orienteringsmøde og indskrivning:
Tirsdag den 10. september kl. 19.00
i Verninge Kirke
Første undervisningsdag:
Onsdag den 11. september kl. 8.45-9.15
Da der erfaringsmæssigt er en del elever der
fortsætter på Glamsbjerg skole og at man her
giver alle 7. klasser fri onsdag morgen til konfirmationsforberedelse er det i første omgang
onsdag. Tidspunktet 7.45 er for at nå at have to
undervisningstimer at 45 min og stadig kunne
nå bussen til Glamsbjerg
Da Verninge Skoles elever dog ofte bliver spredt
ud over flere skoler, herunder Tommerup,
Tallerup, m.fl. kan der være elever der ikke har
fri om onsdagen, men derimod torsdag morgen. Der vil blive oprettet et torsdagshold hvis

der er behov. Er både onsdag og torsdag helt
umuligt, så kontakt mig og vi finder ud af noget.
Bemærk, at man som udgangspunkt skal gå til
konfirmationsforberedelse og konfirmeres i det
sogn man bor i. I år er der usædvanligt mange
konfirmandelever og man kan derfor ikke forvente at kunne gå til konfirmationsforberedelse
eller blive konfirmeret uden for sit hjemsogn.
Jeg har naturligvis forståelse for at man gerne
vil konfirmeres med sine kammerater. Det er
dog ikke ualmindeligt at ”nye” elever føler at de
finder et nyt kammeratskab med de andre på
holdet og på den måde bliver man konfirmeret
sammen med sine venner.
Glæder mig til at møde Jer alle sammen
Venlig hilsen Sognepræst Niels Lysebjerg
Kontakt: nelh@km.dk eller 64 75 11 50

Sogneudflugten den 26. maj
Turen gik til Sønderjylland. I bussen fortalte
Ellen lidt om afstemningen i 1920 og om de
meget komplicerede forhold som genforeningen medførte efter afstemningen. I Maugstrup
præstegård blev vi venligt modtaget af
sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard, der er
opvokset i Verninge. Vi indtog vores medbragte
morgenbrød og Niels gav kaffen i den hyggelige konfirmandstue.
Herefter var der rundvisning i kirken, der har
en spændende bygningshistorie bl.a. et stort
sakristi fra hertug Hans` tid.
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På kirkegården så vi et stort monument for
sognets faldne i 1. verdenskrig. I alle sogne i
Sønderjylland mistede de mange unge mænd.
Præstegården ligger på et fredet voldsted
omgivet af vandfyldte grave.
Vi kørte derefter til Tyrstrup kro, hvor vi fik dejlig
mad. Turen sluttede i Christiansfeld, hvor vi blev
delt i 2 hold hver med sin guide. Byen, der er
anlagt som fristad for brødremenigheden, har
mange smukke og velbevarede huse. I kirken
og på kirkegården hørte vi om deres kirkelige
ritualer. På kirkegården er alle gravsten ens
og kvinder og mænd ligger hver for sig. Intet
besøg i Christiansfeld uden honningkager, som
vi fik til kaffen på brødremenighedens hotel.
Desværre var der ikke så mange deltagere i
år, og menighedsrådet er bange for at prisen
skræmmer nogen væk. Vi håber på at vi til
næste år kan bringe prisen ned ved hjælp af et
tilskud fra menighedsrådet.

verningekirke.dk

For 17 år siden flyttede min mand og jeg til
Tommerup St., og her bor vi stadig – nu sammen med vores 15-årige søn og snart 12-årige
datter. I 2017 valgte jeg at sige mit job som
afdelingsleder/projektleder på Syddansk
Universitet op, fordi min mand og jeg tilsammen havde for travlt. Men da muligheden for
at synge i ”nabokirken” dukkede op, var det
oplagt for mig at gå efter den. Som kirkesanger
har jeg fantastiske betingelser for at passe alle
mine andre tjanser som mor, havemenneske,
motionist, hjemmekok og ”pony-mor”, som jeg
gerne vil prioritere at bruge en masse tid på.

Babysalmesang
Har du lyst til at give din baby og dig selv nogle
dejlige stunder med sang, leg og hygge?
Vi inviterer til babysalmesang for forældre og
babyer i alderen 0-12 måneder med start torsdag den 5. september fra kl. 10-11. Vi mødes
en gang om ugen i 8 uger og synger salmer
og børnesange. Vi bruger fagter og forskellige
rekvisitter, så de små får stimuleret så mange
sanser som muligt.
Det foregår i Verninge Kirke, hvor vi vil udnytte,
at det er et dejligt rum at synge i, og at der
er god plads til bevægelse og ro til at nyde
musikken.
Tilmelding hos kirkesanger Ellen Kathrine Arve,
mail: museka@hotmail.com eller
mobil: 20 58 50 65.

verningekirke.dk
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Formandens Beretning
Menighedsrådet skal en gang om året indkalde
til et offentligt møde. Det var den 25. juni 2019

Her følger formandens beretning

Verninge menighedsråd har i 2018-19 haft
følgende medlemmer: Ellen Warring, formand,
Hans Jørgen Larsen, næstformand, Anne
Mette Hansen, kasserer, Hanne Kirsten Hansen,
kirkeværge, Hanne Højsgård, kontaktperson for
personale, Jannie Malmos Nørgaard sekretær
Ansatte ved kirken er Ingalena Nielsen, Peder
Bonde og Ellen Katrine Arve og som gravermedhjælper Sara.
Vi har afholdt
10 menighedsrådsmøder,
orienteringsmøde
og medarbejdermøde. Hertil
kommer møder i
de enkelte udvalg.
Menighedsrådets
opgave er at
danne rammer
om menighedens
liv og præstens
arbejde.
Menighedsrådet
ansætter kirkens
personale og er
arbejdsgiver for
organist, graver og
kirkesanger, men ikke for præsten.
Vores kirkesanger Julie Strange valgte at sige
sin stilling op og vi har i stedet ansat Ellen
Katrine Arve, der desværre lige nu er ramt af et
ødem i halsen, så vi må klare os med vikarer,
bl.a Ellen Katrines mand. Langt størstedelen
af meninghedsrådets midler går til lønninger.
Vores kontaktperson Hanne er i løbende
kontakt med medarbejderne og afholder medarbejderudviklingssamtaler med de enkelte.
Menighedsrådet sørger for vedligeholdelse af
kirken og præstegården, og der afholdes syn en
gang om året.
Kirkeværgen er ansvarlig for at kirken og kirkegården er i god stand. Ved synet i september
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sidste år blev det opdaget at der er en stor
tværgående bjælke, der er helt rådden på
kirkeloftet, og en tidligere indsat lus findes
ikke længere. Det er højt prioriteret at få lavet
denne bjælke, ligesom den udvendige trappe
stadig mangler. Vi har været meget uheldige
med den arkitekt vi havde og har derfor hyret
en ny. Tegninger overslag m.m. er nu i Stiftet
til godkendelse. Vi overvejer at leje et stillads
til arbejdet så vi kan komme i gang. Kirken skal
kalkes indvendigt i 2020, hvor midlerne er bevilliget fra provstiet. Ligeledes skal kirkens vinduer repareres og kapellet kalkes indvendigt.
Præstegården har fået nyt oliefyr, desværre
var anden opvarmning ikke mulig. Desuden er
nogle stuer blevet malet, og vi er i gang med
at reparere vinduerne Verninge præstegård
er blevet fremhævet som bevaringsværdig i
Torben Lindegårds gennemgang af de fynske
præstegårde. Vi lægger vægt på at vores bygninger holdes i god stand, da der ellers pludselig bliver en efterregning på vedligeholdelse.
Kirkegården synes vi selv er smuk og velholdt.
Desværre erfarer vi i disse år at gravskikkene
ænder sig; de store familie graves tid er forbi,
og langt de fleste grave er urnegravsteder, der
har en kort løbetid. Vi håber fremover også at
kunne tilbyde kistebegravelser, hvor der bare
er græs og en enkelt sten. En omlægning af
kirkegården med mindre grus og gange bliver

nødvendig. Provstiet har betalt kirkegårdsgartner Tommy Christensen, der har gennemgået
kirkegården, og der fik vi flere gode ideer,
sådan at kirkegården stadig er smuk, men kræver mindre vedligeholdelse. Med de ændrede
gravskikke går kirkens indtægter også drastisk
ned, hvilket er et stort problem.

verningekirke.dk

Aktiviteter

Menighedsrådet ønsker at der både skal være
minikonfirmand og babysalmes. I år blev det
kun til minikonfirmand. Det er Niels der har
undervisningen af børnene.
Vi håber at kunne starte op med babysalme i
september. Samtidig planlægger vi at etablere
et rum hvor børnene kan blive puslet m.m.
Vi har som regel et arrangement om måneden.
I efteråret havde vi to foredrag et om Ingemann
ved Anne Louise Lund-Jensen Odense, hvor
vi også fik lejlighed til at synge nogle af
Ingemanns salmer og sange. I oktober var det
Ellen, der fortalte om de fynske herregårde.
Begge arrangementer var godt besøgt. I december var der julekoncert med 13 Rigtige og
Lucia den 13. december er jo altid et stort hit.

frigive nogle af de midler som ligger i Ernst
Rasmussens legat, men også til foredragne vil vi
godt kunne tilbyde et bedre honorar.

Kirkebladet

Bladet er udkommet 4 gange og vi lægger
vægt på at have et kirkeblad. Det er Søren
Brander der hjælper os med opsætningen og
det er vi meget glade for, herudover har vi en
fast side i Borgernyt. Ellen og Niels redigerer
kirkebladet.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside virker ikke optimalt, vi vil
utroligt gerne have en ny og flot hjemmeside
og vi har søgt om midler i provstiet hertil.

Økonomi

Økonomien var i 2018 utroligt stram, og vi kom
ud med et underskud p.g.a. mange uforudsete
udgifter
Heldigvis blev en del senere dækket ind af 5
procentsmidlerne fra provstiet.
Men det er utrolig svært at få enderne til at
hænge sammen; udgifterne går kun en vej,
nemlig op og indtægterne ned.
Det der spares på er det vi nødigt vil, nemlig på
arrangementer og det kirkelige liv.

Det nye år begyndte traditionen tro med
folkemusik. Niels Lysebjerg holdt foredrag om
hans store interesse for Land Rover i Brylle
menighedshus i februar.
I marts holdt Susanne Holm et meget personligt oplæg om det at miste, baseret på de
oplevelser hun havde haft, da hun mistede et
barn lige inden fødslen.
I maj holdt vi sogneudflugt til Sønderjylland
med besøg i Maugstrup og i Christiansfeldt.
der var kun 29 deltagere, og vi er bange for at
turene er blevet for dyre i sær for pensionister.
Derfor har vi søgt om at få tilskud til disse ture,
så prisen kan sættes ned.
Vi ønsker også at der kunne komme nogen
udefra og holde foredrag, ligesom vi godt
kunne tænke os nogle koncerter der virkelig
kunne trække. Til koncerterne håber vi at kunne

verningekirke.dk
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Vejledning

Aktiviteter
Søndag den 8. september
Høstgudstjeneste
Hos Dorthe og Hans Jørgen på Lindebjegvej i
Hjelmerup
Udendørs høstgudstjeneste med fabelagtig
udsigt ud over Odense Å-dal og tilliggende
moser og enge
Efter gudstjeneste er der frokost ved menighedsrådet. Tilmelding ikke nødvendig

Onsdag den 20. november
kl. 20.00
Kirkekoncert i Verninge Kirke

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

Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge Kirkers
menighedsråd er sammen om denne efterårs
koncert.
De optrædende er tenorerne Thomas Peter
Koppel og Jonathan Koppel de akkompagneres
af Corol Conrad på klaver.
Koncerten varer halvanden time og repertoiret
af godter fra operaens og operettens verden,
samt sange fra forskellige verdenshjørner.
Alle er velkomne, det er gratis. Efter koncerten
serveres et glas vin.
Venlig hilsen Menighedsrådene de 4. sogne.

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.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00
”Glimt i øret”
Fortællinger ved tidligere Provst og Pastor
emeritus Nr. Broby
Palle Jensen
Steder og mennesker,
som vi husker med
glæde og savner, bliver
til fortælling. Og når vi
fortæller, finder tingene
på en måde sted igen.
“Glimt i øret” er et
lille album af muntre
erindringsglimt fra
Limfjordskøbstaden
Nykøbing Mors for et
halvt århundrede eller mere siden - fortalt på
en måde, så de måske kalder genkendelige billeder frem hos tilhørere i det fynske. I verninge
Kirke
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Søndag den 8. december kl. 19.00
Julekoncert

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.

I år bliver det Ambitus koret.
Læs mere i næste kirkeblad.
I Verninge Kirke

Fredag den 13. december kl. 16.00
Luciagudstjeneste
Igen i år forventer vi at holde luciagudstjeneste
for børn og deres familier med luciaoptog og
børnekor fra Verninge Skole. Altid hyggeligt.
Der vil være pølser med brød og en vand
bagefter.

verningekirke.dk

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
September

November

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

3. 19.00 Alle Helgen Gudstj. Niels Lysebjerg
			 Alle Helgen

8. 10.30 Høstgudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 12. søndag efter trinitatis

10. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 21. søndag efter trinitatis

15. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 13. søndag efter trinitatis

17. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 22. søndag efter trinitatis

22. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 14. søndag efter trinitatis

20. 20.00 Kirkekoncert

29. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 15. søndag efter trinitatis

Oktober

6. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 16. søndag efter trinitatis
9. 19.00 Glimt i øret

Læs mere side 6

24. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Sidste søndag i krirkeåret

December

1. 10.30 Højmesse
			 1. søndag i advent

Niels Lysebjerg

Læs mere side 6.

13. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 17. søndag efter trinitatis
20. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 18. søndag efter trinitatis
27. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 19. 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

verningekirke.dk

