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De betroede talenter!
Udrag fra prædiken Søndag Septuagesima.
9. februar 2020
(Matthæusevangeliet 25,14-30)
I dag er det Septuagesima, og det betyder på
latin at der er 70 dage, ikke til Påskedag, men
dagen efter, der her i vores kirke hedder 1. søndag efter påske, men som på latin hedder Quasi
modo geniti der betyder ”som nyfødte børn” I
oldkirken, der få hundrede år efter Kristi død og
opstandelse, kunne man nemlig kun blive døbt
Påskedag, den dag Jesus stod op af graven. Men
det var ikke gjort med det. Dåbskandidaterne,
der jo var voksne, skulle bære deres dåbkjole,
en hvid kjole kaldet ”alba” indtil søndagen
efter hvor de kunne lægge den af sig, og regne
sig for fuldgyldige medlemmer af den kristne
menighed. Nu ved I så også hvorfor børn har hvid
dåbskjole på den dag i dag. Men søndag efter
påske var de nye medlemmer i kirken altså som
nyfødte børn ”Quasi modo geniti” og i dag kunne
de altså glæde sig til at der kun var 70 dage til
denne dag.
At være dåbskandidat i oldkirken betød også at
man skulle gå i kirke hver søndag hver helligdag i
mindst et år, nogle steder flere år, før man kunne
blive døbt og blive fuldgyldigt medlem, renset
for synd i dåben, og være syndfri som et nyfødt
barn.
Hver søndag hver helligdag, har jo sine tekster,
og i Oldkirken ville man på Septuagesima læse
lignelsen om vingårdsarbejderne, der får den
samme løn. Det er lignelsen om en vingårdsforpagter der hyrer nogen daglejere en tidlig
morgen til at høste sine druer. Efterhånden
som dagen skrider frem hyrer han flere og flere
daglejere for at arbejdet kan være færdigt til
aften. Da dagen går på held og arbejderne skal
have deres løn får de alle en denar. Uanset om de
har abejdet en hel eller halv dag, eller blot et par
timer. Alle får den samme løn. Det er selvfølgelig
et billede på at vi alle får den samme løn i himlen.
Der er ingen der er mere retfærdige blot fordi de
har været kristne længere. Det var en hilsen til de
gamle medlemmer i Oldkirken, og til de nye om
at de var alle lige meget værd. Det er en hilsen til
os i dag om at vi er alle lige meget værd at vi alle
hører lige meget til hos Gud. Det handler ikke om
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Valg 2020
hvor længe man har været med eller hvor mange
gange man har været i kirke.
I år bruger vi jo den alternative tekstrække man
fik indført i Danmark for en 150 år siden for at
skabe lidt variation. Så i dag hører vi ikke om at
alle får den samme løn. Tværtimod. Vi hører om
de betroede talenter. I dag betyder talent, jo
noget man er god til. På Jesu tid var en talent en
romersk guldmønt, der repræsenterede en formue. En mønt svarede vel til en arbejders årsløn.
At talent i dag bruges om personlige egenskaber
skyldes denne lignelse Jesus fortæller om en
herremand, der skal ud på en lang rejse og han
betror sine tre tjenere hver en sum af sin formue,
udbetalt i talenter. En for en meget stor del af
talenterne, den anden for en del, og den tredje
får kun én! De to første investerer deres betroede
talenter og kan betale herremanden tilbage
med renter. Den tredje gemmer sin talent i hul i
jorden og da Herremanden vender tilbage giver
tjeneren ham mønten og siger: ”Her har du hvad
der er dit!”
Lignelsen er et billede på at vi ikke har fået de
samme forudsætninger her i livet. Ja det kan
virke direkte uretfærdigt hvor store forskelle der
er. Men uanset hvor gode muligheder vi har eller
ikke har, så har vi stadig den opgave at forvalte
det liv vi har fået, at få noget ud af det.
Livet er ikke retfærdigt, livets goder er uretfærdigt fordelt. Sådan er det bare. I dagens evangelium hører vi også at den der har skal mere gives,
og den der ikke har skal miste selv det han ikke
har. Det begreb kaldes ”Mattheus-komplekset”
og det bruges i finansverdenen på det kompleks
at de der har penge kan investere, mens de der
ikke har må låne og hurtigt ender i en gældsspiral. Begrebet stammer netop fra det evangelium
vi hører i dag. Nej livet er ikke retfærdigt, Men vi
har fået det fra Gud, og en dag skal vi give det tilbage, tilbage med renter, Også selvom vi måske
synes at alle andre har fået alle fordelene. Vi skal
huske at få noget ud af det liv, efter bedste evne
dele det med vore medmennesker, kort sagt, leve
og elske, for når vi gør det, da er det at vi lever
det til vores frelsers glæde, uanset hvor meget
eller lidt vi så synes vi har at vise frem. Og da skal
vi huske lignelsen om vingårdsarbejderne, der
alle fik den samme løn til sidst. Amen.
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Der skal være valg i september -nej ikke til
Folketinget, men til landets ca. 1500 menighedsråd. Nogle menighedsråd ved store
kirker i byerne har 15 medlemmer, andre som
i Verninge er ganske små. I Verninge er der 6
valgte medlemmer. Herudover en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte og
sognepræsten, der er ”født” medlem.
I år er der lidt nye regler i forbindelse med
valget vedtaget af Kirkeministeriet. Vi
starter med et orienteringsmøde i Verninge
Forsamlingshuset 12. maj kl. 19.00. På mødet
vil der blive orienteret om menighedsrådets
arbejde i den forgangne valgperiode, økonomi
og fremtidsplaner; mødet er offentligt og alle
er velkomne. Herudover vil der blive fortalt om
fremtiden, hvilke opgaver vi står overfor. Den
næste valgperiode bliver rigtig spændende for
menighedsrådet i Verninge. Mange store opgaver venter. Vi skal have kalket vores kirke indvendigt, og have bygget et sognehus. Verninge
er det eneste sogn i provstiet, der ikke har tidssvarende faciliteter til konfirmandundervisning,
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møder m.m, så provstiet har meddelt at vi nu
står for tur. Herudover er der jo alle de løbende
opgaver med personale, bygninger og kirkegården, der skal vedligeholdes og arrangementer
som foredrag, sangaftener og koncerter.
Der bliver ikke noget valg eller opstilling denne
aften , det sker på valgmødet
Den 15. september er der valgmøde, der bliver
holdt i præstegården. Det er denne aften alle
medlemmerne af folkekirken kan gøre deres
stemme gældende og opstille kandidater. Der
er ikke længere lister men valget er personligt.
Du skal være medlem af folkekirken, være 18 år,
have dansk indfødsret og have boet mindst 1 år
i Danmark for at stemme. Valget er hemmeligt
og skriftligt. I år genopstiller 3 medlemmer af
det nuværende råd og der skal vælges 3 nye
kandidater, og gerne 2 stedfortrædere. Alle er
på valg. Synes du at arbejdet i menighedsrådet
lyder spændende, så kom til orienteringsmødet
i maj og hør mere, måske vil du være med?
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Nyt Sognehus!
Det har været oppe at vende fra tid til anden
de sidste mange år. Men nu ser det ud til at et
længe ventet ønske går i opfyldelse. Verninge
Kirke skal i lighed med de fleste andre kirke
have et sognehus, en sal hvor man kan forsamle sig til kirkelige arrangementer og aktiviteter
og hvor konfirmander og andre kan få tilbudt
undervisning i moderne rammer.
Præstegårdens konfirmandstue er jo den gamle
vognport eller garage om man vil og var utvivlsomt et fremskridt for 50 år siden. Det er den
ikke længere. Der kan maximalt opholde sig
20 personer, og den ligger så langt fra kirken
at det er svært at lægge arrangementer og
sammenkomster i forlængelse af gudstjenester,
uden at skabe for meget opbrud. Vi har i de

Sogneudflugten til Hjerl Hede
senere år forsøgt os med at bruge selve kirken,
det er trods alt et rum beregnet til forsamling,
men skal der trakteres, eller andet der kræver
lidt mere plads, så kniber det.
Der er nedsat et udvalg der vil arbejde hen
imod at finde en praktisk og arkitektonisk
løsning, der både opfylder krav og ønsker til et
moderne sognehus og samtidig falder naturligt
ind i området omkring kirken.
Et arbejder der jo ikke kan afsluttes i denne
valgperiode, og derfor vil være en spændende
og ansvarsfuld opgave for et kommende
menighedsråd.

Fastelavn 2020

Søndag den 21. juni
Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen i
år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede.

Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl
Hansen i 1931. Efter en guidet introduktion,
går vi rundt på egen hånd. Museet har mange
spændende bygninger, en stubmølle, en
vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. Husdyr
og levendegørelse af gamle håndværk, bl.a.
bødker og smed, er med til at gøre besøget til
en tidsrejse.

Bliver man træt i benene, kan man tage en
tur med damptoget. Turen går gennem en
del af Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt
ved udsigtspunktet ved Flyndersø, og nyder
den storslåede udsigt over Danmarks største
istidssø. Vi har fået lov til at Niels holder en kort
andagt i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring
Kirke ved Herning.

Middagsmaden indtager vi i Skyttegården.
Vi holder i år prisen nede på 250 kr. pr. deltager
Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15
eller 28 57 45 46
Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi
holder en kaffepause under vejs.
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Aktiviteter

Konfirmander

Vejledning

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Fællessang i Verninge Kirke.

Verninge 3. maj 2020

Fødsel

Det er sange fra højskolesangbogen og salmebogen, med kirkens organist Ingalena Jensen
og kirkesanger Ellen Kathrine Arve.

Mandag den 30. marts
Kirkekoncert
Arrangementet er aflyst på grund af sygdom.

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

Cecilie Steemann Bech
Kristian Brems
Kasper Møller Bolvig
Anna Kjær Hedebo Christiansen
Katrine Steensboe Conradsen
William Kjærsgaard Hansen
Karoline Østergaard Hermann
Signe Skjellerup
Christoffer Kristiansen
Nanna Holtze Mørkhøj
Mathilde Rosenkjær
Johanne Skaaning
Marcus Bjørn Bethke Sørensen
Nikoline Bøje Thomsen
Ea Niclasen Vibæk

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

Mandag 2. påskedag
den 13. april. Start kl. 9.00
Kirkevandring

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 fra Brylle Kirke til Broholm Kirke.
Samarbejdet med de fire sogne afholder i år
den traditionelle pilgrimsvandring mellem
Brylle og Broholm Kirke. Vi begynder i Brylle
Kirke kl 9.00 til en kort Gudstjeneste ved Dorthe
Terp Dahl. Herefter er det et stykke morgenbrød i Brylle Menighedshus, hvorefter vi på
”apostlenes heste” begiver os til Broholm Kirke,
hvor der vil være en let anretning og vi sluttet
af med en gudstjeneste i Broholm Kirke ved
Svend Faarvang.
Der vil ikke være gudstjeneste i Verninge denne
dag, men Niels Lysebjerg vil i lighed med sidste
år følge efter ”Samaritter-bussen” og medtage
de der af den ene eller anden grund, mod
forventning ikke kan gå hele turen.
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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
Marts

1. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl
3. 19.00 Fællessang

1. søndag i fasten
Se side 6

26. 9.15 Gudstjeneste 2. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl

Maj

8. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

2. søndag i fasten

3. 10.00 Konfirmation 3. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg

15. 9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

3. søndag i fasten

8. 9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

22. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Midfaste

29. 9.15 Gudstjeneste Marie Bebudelsesedag
			 Niels Lysebjerg

April

5. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Palmesøndag

9. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Skærtorsdag

10. 10.30 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Langfredag

12. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Påskedag

13. 9.00 Kirkevandring
			 Brylle-Broholm

2. påskedag
Se side 6

St. Bededag

10. 9.15 Gudstjeneste 4. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
12. 19.00 Orienteringsmøde

Se side 3

17. 10.30 Højmesse
5. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl
21. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Kristi Himmelfart

24. 9.15 Gudstjeneste 6. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
31. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Pinsedag

Juni

1. 10.00 Udendørsgudstjeneste Brylle
		 Niels Lysebjerg
2. pinsedag
			

19. 10.30 Højmesse
1. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg

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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