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Meget vellykket Høstgudstjeneste
Niels Lysebjerg 50

Søndag den 8. september holdt vi høstgudstjeneste i haven på Lindebjerg i Hjelmerup hos
Hans Jørgen og Dorthe.

Den 24. januar bliver vores sognepræst Niels 50
år. Niels kom efter endt teologisk embedseksamen til Verninge i 2006. Som fynbo valgte han
at komme hjem til fødeøen, hvor hans familie
stadig bor.
Niels er en ligefrem natur, der passer godt til sit
sogn. Han er uformel, og man kan sige, at han
går ind i folk med træsko på. Når det kommer til
gudstjenesten og ritualerne holder Niels dog på
det formelle og ønsker ingen platheder i kirken.

Dagen i forvejen havde menighedsrådet rejst et
telt med nogen bange anelser om vejret. Men
om søndagen skinnede solen, og det blev en
meget smuk oplevelse for de ca. 40 deltagere at
sidde og se ud over søen og markerne, mens vi
sang de dejlige efterårssalmer. Ingalena spillede
på elorgel, og hendes søn Mathias gav et stemningsfuldt solostykke på saxofon. Heldigvis blev
vores kirkesanger Ellen Katrine ikke torpederet
af en løbsk robotplæneklipper, det forhindrede
en hurtig tackling fra Niels i sidste øjeblik ! Efter
gudstjenesten var der en let frokost, som altid
veltillavet af Hanne.

Ved begravelser og kirkelige handlinger har
Niels en evne til at får sagt det helt rigtige, og
som sådan har han ry langt uden for sognegrænsen. Niels helt store interesse i fritiden er
Land Rovers, biler til terrænkørsel. Han står selvfølgelig selv på hovedet i de gamle biler, og her
er det jo heldigt at han netop bor i den eneste
præstegård på Fyn med egen smøregrav! Niels
er god til at fortælle en sjov historie, og når
vores menighedsrådsmøder trækker lidt ud, er
det ikke altid på grund af lange dagsordener…
Vi vil fra både personale og menighedsråd
ønske dig til lykke med dagen.

Dåbsservietter
Menighedsrådet ønsker at give dåbsbørn i
Verninge Kirke et varigt minde. Vi vil gerne
forære dem en smuk broderet serviet fra deres
dåb med hvidt broderi. Er der nogen i sognet
der kunne tænke dig at være med til at brodere
sådan nogle små hørservietter, så kontakt Ellen
på tlf 64 75 24 24.

Dåbsrum
Rummet ved siden af våbenhuset har i flere år
trængt til en ansigtsløftning. Menighedsrådet
har set at der er et behov for et sted, hvor børn
kan blive ammet og skiftet i ro og fred, ligesom
brude mangler et sted med spejl og en god stol.
Vi har derfor nu indrettet det lille rum på en ny
måde, som vi håber, kan blive til glæde for menigheden. Samtidig har vi indkøbt nogle flere
børnebøger m.v. til de helt små kirkegængere.
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Den forestående Højtid
Når dette blad dukker op mellem den øvrige
post ude i postkassen, så står julen for døren.
Denne søde juletid hvor vi glæder os usigeligt
til det bliver jul.
På en måde har julen jo været undervejs længe.
De første sæsonvarer, juleknas, julepynt osv
er jo dukket op allerede efter efterårsferien i
oktober.
Den 1. november blev året julebryg så frigivet
på landets værtshuse, til glæde for ikke mindst
ungdommen, der jo ser frem til J-dag, hvert
eneste år. På grund af en dygtig reklamemand,
drikker de fleste noget sødt stads fra Tuborg,
for den lille muntre reklame om julemanden,
der til tonerne af bjældeklang sætter efter en
øl-bil, går åbenbart lige i hjertet.
Ja julemænd og bjældeklang, så bliver det
næppe mere julet. Det er helt utroligt, som man
kan drukne i rødt og grønt glimmerstads, Der
er gran og alt for store glaskugler allevegne,
masser af små lys og skrattende højtalere med
den kendte julemusik, Otto Brandenburg og
Wham, jo jo, det er en vidunderlig frydefuld
tid hvor vi glæder os. Der er arrangementer for
børn, der er arrangementer for voksne, der er
juleudstillinger og julemarkeder, og julefrokoster, osv. Der er dampende gløgg og lune
æbleskiver og en duft af kanel allevegne. Ja
for vi glæder os. Til hvad? Til Juleaften! For der
kulminerer det hele, der kommer forløsningen,
her bliver magien fuldendt. Her samles familien
og venner, til et overdådigt bord med den mad
vi elsker så højt. Her får vi gaver og giver gaver,
ja de små tror måske stadig på at julemanden
kommer, for resten af familien er det julemanden der kommer, for julemanden er blevet
personificeringen af julens sjæl, denne magiske
fortryllende stemning vi glæder os til og vil frydes over! Ja alle længes hjem til barndommens
jul hos moder engang.
Ind i mellem er det som om det lille Jesusbarn
bliver væk i al juleglimmeret. Hvem bekymrer
sig egentlig om *Hvorfor* vi holder jul? ”Julen
er hjerternes fest” hører vi igen og igen. Det er
glæde, men er det glæde for glædens skyld?
Måske er der noget der bærer julen, noget
der er mere solidt forankret end en stemning
4

Lidt om Sankt Lucia
hyped af reklamer og pop-musik.
Engang var jul en vintersolhvervsfest. Ordet
jul stammer fra det hedenske jól som betyder
noget i retning af ”fest” eller ”fejring” eller
jólablót altså ”festofferet” da blót betyder
”offer” Mange hedenske religioner lagde sig
op af årets gang, med de store fejringer, ved
jævndøgn, midsommer og her vintersolhverv.
Som regel var der tale om en frugtbarhedsdyrkelse hvor det galdt om at få frugtbarheden
og lyset tilbage, så det kunne blive forår igen.
Og lad mig bare sige, Det var ikke altid hvad
vores bedsteforælde ville have kaldt artigt,
det der foregik. Det var det heller ikke hos
vores hedenske forfædre, der drak julen ind.
Men rigelig mjød, rigelig mad, og alskens
forlystelser. Det var naturligvis en måde at
komme igennem den mørke vinter på, en måde
at glæde sig på og holde humøret højt, selvom
kulden og det evige mørke trængte sig på. Det
var jo ved denne tid at de gamle og svage gik
bort. De troede virkelig på at deres offer sikrede
lysets og livets tilbagevenden til menneskenes
land. Og derfor ligger Kristi Fødsel her, for selv
i Romerriget i de første århundrede efter Kristi
fødsel fejrede man vintersolhverv på en måde
der ikke kan betegnes som Kristen.
Fejringen af Jesu fødsel, altså fejringen af det
helt fantastiske at Gud søn blev til mennesker,
at Gud en dag fremstod for os mennesker, som
et menneske, et lille sårbart forsvarsløst barn,
det blev engang i urkirken fastsat til den 25
december. De gamle fejrede julen i 12 juledage,
også efter de blev kristne, og således markerer
Hellig Tre Kongers aften afslutningen på julen.
Vi ved det godt, for vi læser det i Peters Jul.
Tiden op til denne dag, blev da forberedelsestiden. Det som vi kalder Advent. I denne tid
skulle man forberede sig på fejringen af Jesu
komme. Ikke med masser af mad og masser af
vin. Tværtimod. I askese, i mådehold, anstændighed og eftertænksomhed. Det er måske
også lige at gå over i den modsatte grøft. Der
er ikke noget i vejen med at glæde sig, at være
glad og fryde sig over en fortryllende stemning
og lade alle byens funklende lys skinne i
øjnene.
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For mig er det der bærer glæden dog visheden
om at glæden ikke er en underlig diffus ting, et
eller andet tåget begreb, som man ikke rigtig
kan få hold på. Det er selve Kristus, det er livet
det er lyset, det er venskabet og kærligheden.
Alt det har vi fra Kristus. Jeg holder meget af julelys og flitterstads og julemad osv, ingen tvivl
om det, men den sande julestemning finder
jeg altid i julens salmer. For her hører jeg den
musik de ord der gør der gør mig i stand til at
fornemme julens sjæl. Den glæde jeg ser i smilene i øjnene på kirkegængerne i julen, der ser
ind i hinanden og mærker hinandens nærvær
men ikke bare det, mærker nærværet at noget
helt fantastisk mærker selve livets kilde, mærker
Kristus inden i.
I Kirken begynder også forventningens glæde
den 1. december, for da er det 1. søndag i
advent, og dermed også den første søndag i
det nye kirkeår, for kirkeåret begynder ikke med
Kristi fødsel, men med forventningens glæde.
Og jeg ser frem til adventstidens gudstjenester,
der vil kulminere med aftengudstjenesterne
den 24, for af en eller anden grund er det den
24 der er højdepunktet, selvom helligdagen
egentlig først er dagen efter. Så sidder du juledags morgen med en følelse af ”dagen derpå”
Kigger du ud over det spredte julepapir og den
enorme opvask og føler dig lidt tom inden i,
så kom til julegudstjeneste Juledag og mærk
julens stemning. Du kan lige nå det inden du
skal hjem og spise julefrokost med familien.
Glædelig Jul.
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Sankt Lucia var inden hun blev helgenkåret, en
ung pige, der i år 304 led martyrdøden under
Kejser Diocletians forfølgelse af de kristne
i Syrakus på Sicilien. Hun afviste en mands
tilbud om ægteskab da hun som ganske ung
havde bestemt sig for at vie sit liv til Gud, og
derfor ikke ville giftes, men leve som jomfru for
Kristus.
I følge legenden blev hendes bejler så vred at
han angav hende som kristen. Hun blev ikke
dræbt i første omgang, som så mange andre,
men derimod anbragt i et bordel.. Ved guddommelig indgriben blev hun dog befriet og
senere også frelst fra døden på bålet. Det ville
nemlig ikke brænde. Hun endte alligevel med
at lide martyrdøden, dræbt af en bøddels sværd
gennem struben.
Legenden om Sankt Lucia er meget gammel
og hun er en af de få kvindelige helgener, som
nævnes i Kirkens liturgi allerede i 6-700-tallet.
Hendes navn rummer det latinske ord for lys
nemlig Lux og det er måske derfor hendes
helgendag er den 13 december, årets mørkeste
tid. Dagen fejres ofte med et luciaoptog hvor
Luciabruden traditionelt går forrest i en lystprocession. Hun har en krone med lys på sit hoved,
det er jomfrukronen og derved symboliserer
hun Sankt Lucia, der viede sit liv til Gud som
Kristi brud. Hun ville leve ugift og jomfrueligt
til Guds ære, om det så skulle koste hende livet,
og det gjorde det.
Hyldestsangen, "Santa Lucia", næsten alle
børnehave- og skolebørn synger når det går i
Lucia-optog er en gammel siciliansk folkesang
til hendes ære. Teksten referer ikke så meget til
den virkelige Lucia, men er mere på line med
den svenske tradition hvor Luciabruden kommer med morgenmad til de fattige. Sangen og
den svenske tradition udspringer sandsynligvis
fra en legende om, at Lucia kom med mad til de
kristne i katakomberne under de kristenforfølgelser, som hun selv blev et offer for. I Sverige
findes der en århundrede gammel juletradition
om at Luciabruden bringer morgenmad til de
fattige og sultne, hertil hører de traditionelle
Luciabrød - ”Lussebrød” - formet som en sløjfe
med fire løkker og krydret med safran.
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Aktiviteter
Søndag den 8. december kl.19.00
Julekoncert
Årets Julekoncert bliver med Ambitus koret
fra Glamsbjerg. Koret er et dygtigt blandet kor
under ledelse af Karen Folke.
De synger både ny og gammel musik. Kom
til denne dejlige koncert og kom i rigtig
julestemning.

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.

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 fastelavns-børnegudstjeneste.
Traditionen tro er der fastelavnsfest for børn i
alle aldre i Verninge.
Vi begynder med en lille festlig fastelavnsbørnegudstjeneste i Verninge Kirke hvor der vil
være sang, musik og fortælling
Herefter går det i samlet flok til Verninge
Forsamlingshus, hvor vi skal slå katten af tønden, synge, danse og lege.

Torsdag den 9. januar kl. 19. 00
Spillemandsmusik - Valseværk
Traditionen tro bliver det første arrangement
i Verninge kirke efter nytår folkemusik.
Valseværk er et danseorkester med forankring
i den fynske tradition. Repertoiret er dels
dansk traditionel folkemusik, dels lokal musik
fra 1800- tallet og ikke mindst nykomponeret
musik.
Derefter er der mulighed for en svingom i
Verninge forsamlingshus.

Sogneudflugt til Hjerl Hede
i 2020 går sogneudflugten til frilandsmusseet
Hjerl Hed nær Skive
Datoen er den 21. juni, og prisen bliver kun
250,- pr. person alt inkl.
Mere information i næste nummer
Med venlig hilsen Verninge Menighedsråd.

Søndag den 23. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste
Så er det Jul igen..
”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
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Minikonfirmand 2020

Vejledning

I de sidste par år har vi haft mini-konfirmand i
Verninge Kirke.
Og uanset om der er kommet mange eller få, så
har de der er kommet haft det fantastisk. Det er
i hvertfald mit indtryk. Børn i den alder er fyldt
med spørgsmål om livet, om hvor vi kommer
fra, hvor vi skal hen osv. Og de er glade for at få
lov at til fortælle, og de er glade for at få fortalt
historier, og de er glade for sang og musik. Alt
dette løber sammen i en højere enhed når vi
samles til minikonfirmand.
Vi mødes ved skolebussen når den holder ved
kroen ca. 14.15 efter skoletid og i samlet flok
går vi op i kirken. Og synger, for fortalt historier
og laver aktiviteter indtil. 15.45. Undervejs er
der et stykke kage og glas juice el. lign.
Der er ikke mødepligt, man kommer de gange
man synes man kan. Og hver dag vil have sin
egen afslutning.
Jeg vil få hjælp af Ellen Kathrine Arve, fra
Tommerup St. der har en musikvidenskabelig
uddannelse og pædagoisk erfaring, så at der
er garanti for kvaliteten, og garanti for sang og
musik.
Vi begynder Torsdag efter vinterferien, altså
Torsdag d 20. februar og påregner 8 gange og
slutter Torsdag før påske Torsdag 2april. Og vi
afslutter forløbet med en familiegudstjeneste
Palmesøndag den 11 april klokken 1030.
Tilmeldning er ikke nødvendigt, men er da altid
hyggeligt. Skriv eller
ring til Sognepræst
Niels Lysebjerg på
nelh@km.dk eller
på telefon eller sms
på 22 13 22 27
også hvis man
spørgsmål,
forslag kritik,
mv. Tøv endelig ikke med at
henvende Jer.
Kærlig hilsen Sognepræst Niels Lysebjerg
Verninge Kirke.

Fødsel
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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.
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Kalender
December

9. 19.00 Spillemandsmusik Læs mere side 6

1. 10.30 Højmesse
			 1. søndag i advent

Niels Lysebjerg

12.		 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter hellig 3 konger

8. 19.00 Kirkekoncert
			 2. søndag i advent

Niels Lysebjerg
Læs mere side 6

19. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 2. søndag efter hellig 3 konger

13. 16.00 Børnegudstjeneste Niels Lysebjerg
			 Lucia
Læs mere side 6

26. 1.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 3. søndag efter hellig 3 konger

15. 10.30 Højmesse
			 3. søndag i advent

Februar

Niels Lysebjerg

22. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 4. søndag i advent

2. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Sidste søndag efter hellig 3 konger

24. 14.00 Julegudstjeneste
			Juleaften

Niels Lysebjerg

9. 10.30 Højmesse
			Septuagesima

Niels Lysebjerg

		16.00 Julegudstjeneste
			Juleaften

Niels Lysebjerg

16. 9.15 Gudstjeneste
			Seksagesima

Dorthe Terp Dahl

25. 10.30 Højmesse
			Juledag

Niels Lysebjerg

23. 13.30 Børnegudstjeneste Niels Lysebjerg
			Fastelavn

26. 10.30 Højmesse
			 2. juledag

Dorthe Terp Dahl

29.		 Ingen gudstjeneste
			Julesøndag

Marts

1. 9.15 Gudstjeneste
			 1. søndag i fasten

Dorthe Terp Dahl

Januar

1. 16.00 Nytårsgudstjeneste Niels Lysebjerg
			Nytårsdag
5. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Hellig 3 kongers søndag

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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