Juleaft
Gudstje ens
nes
Billette te
Billetter
r

til en af
gudstjen
juleafte
nens
este
Verninge r kan afhentes ho
Blomster
s
fra den
ce
nt
1. til
er,
Der vil væ den 23. decem
ber.
re guds
tjeneste
følgende
på
tid
Kl. 11.00, spunkter:
kl
.
13
.00,
kl. 14.00
og kl. 15
.00
Glædelig
jul

Nyt meninghedsråd,
side 2.
Kirken og corona,
side 2.
Adventskransens
historie, side 3.
2020, side 4.
Billetter til juleaften,
Side 6.
Aktiviteter, side 6.

Advent 2020
30. årgang nr. 1

Verninge Sogn
verningekirke.dk

Nyt menighedsråd

Kirken og Corona

Adventskransens historie

Valgaftenen den 15. september forløb fint.
Vi afholdt valget i kirken, for at overholde
corona reglerne. Fra det gamle råd opstillede
kun Hanne Kirsten Hansen og Ellen Warring,
begge blev genvalgt. Nye i menighedsrådet
er Carsten Hønborg, Bianca Jakobsen, Rikke
Skjellerup og Peter Storm Skov.
Som suppleanter valgtes Anne Mette Hansen
og Morten Hovedskov Nielsen.
Vi holder konstituerende møde den 18. november, hvor posterne i rådet bliver fordelt, og så
tiltræder det nye råd 1. søndag i advent. Inden
da skal medarbejderne vælge en repræsentant i
rådet, sognepræsten er født medlem. Vi ønsker
til lykke med valget, og glæder os til samarbejdet i det nye råd.
Jeg vil også sige en varm tak til de afgåede
medlemmer, der har lagt et stort arbejde i rådet
Ellen Warring

Det kan være meget vanskeligt at gennemskue
gældene regler, men som reglerne er i skrivende stund må der i Verninge Kirke max. være 100
pers. når man ikke synger og 50 når menigheden synger. Der må derfor som udgangspunkt
være 50 personer til gudstjeneste.
Derudover er der afstandskrav. Når der synges
skal der være 2 meter ”fra næsetip til næsetip”
mellem personer der ikke har tæt daglig kontakt. Dvs. mennesker man fx bor sammen med,
eller er sammen med hver dag, må gerne sidde
tættere.
Når der ikke synges, er afstandskravet 1 meter
mellem hver næstetip.
Mundbind: Som noget nyt skal man bære
mundbind, når man går ind og ud. Man skal
IKKE bære mundbind når man sidder på sin
plads, når man rejser sig som et led i gudstjenesten, eller når man går til alter. De personer der
bærer kisten ud efter en bisættelse skal heller
ikke bære mundbind.
Personer under 12 år, personer der af helbredsmæssige årsager, ikke kan bære mundbind er
fritaget.
Præst, kirkesanger mv skal ikke bære mundbind
under tjenesten.
Udenfor gælder forsamlingsforbuddet på ikke
mere end 10. De der tager afsked ved rustvognen, eller deltager i en jordfæstelse må dog
være 50 personer.

1. søndag i advent tænder vi det første lys
i adventskransen, og de følgende søndage
atter et. Adventstiden er forventningens tid,
forventningen om julens komme og fejringen af
Jesu Fødsel. Som så mange af vores juleskikke
er adventskransen af nyere dato, men dog med
rod i en folkelig tradition.
Kranse har fra de ældste tider været tilknyttet
højtider, brudekranse, sejrskranse og sørgekranse kendes allerede i oldtidens Grækenland,
hvor fra skikken bredte sig
til det øvrige Europa.
I den kolde del af Europa
pyntede man op med kranse af stedsegrønne planter,
gran, buksbom og enebær
til jul efter kristendommens
indførelse.
Da juletræer fra begyndelsen af 1800-tallet blev
udbredt i de tyske lande, var
de forbeholdt meget rige
familier, og man fandt så på
at lave 3 kranse, der hang
sammen med silkebånd.
Man fik derved en slags
hængende juletræ. Senere
kom der lys i kransene. Da
juletræet blev mere udbredt
rykkede man de hængende kranse til adventstiden. Alt dette skete i Thüringen ca. 1830,
hvorfra skikken bredte sig til Slesvig -Holsten,
der var en del af det danske rige indtil 1864.
Kransene blev efterhånden forenklede så der
kun var tale om en krans. Kransen symboliserer
Herrens år, det ældgamle årshjul.
Adventskransen kommer ind i Sønderjylland,
der frem til 1920 var en del af det tyske kejserrige. I Haderslev og Christiansfeld kendes den
således allerede omkring 1900. Efter genforeningen blev det især højskolerne, der tog
skikken op, begejstringen for det sønderjyske
var stor. Fra Sønderjylland bredte skikke sig
langsomt til resten af Danmark.
Her på vores egn var det fru højskoleforstander Margrethe Skov på Køng Højskole ved
Glamsbjerg, der introducerede den i midten af
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1920erne. Rigtig skub i udbredelsen kom der,
da blomsterhandlerne i København begyndte
at sælge dem omkring 1940.
I den mørke tid under besættelsen vandt den
stor udbredelse og blev til en dansk juleskik.
Julemærket 1946, tegnet af Arne Bang viser den
smukke adventskrans.
Violette eller røde bånd?
Da skikken med adventskransene var en skik
opstået i protestantiske lande var båndene
altid røde. I Sønderjylland
sås dog som et nationalt
indslag røde og hvide bånd
I det katolske Østrig annekterede man kransen i 1930erne, og her valgte man
adventsfarven violet. I 1958
slog en gartner sig ned på
Åboulevarden i København,
og da han havde set de
violette bånd i Østrig,
begyndte han at sælge
dem. Da kirkerne i løbet
af 1960-erne begyndte at
få adventskranse, valgte
man mange steder de
hvide bånd, som neutrale i
kirkerummet.
Farven på båndene kan vække til diskussion
i hjemmene, men lad nu adventstidens fred
sænke sig med Inger Otzens smukke julesang:
Velkommen grønne adventskrans
med dine lys så hvide,
de har så mild en højtidsglans,
nu er det advents tide.
Det første lys vi tænder,
Se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen snart vi får.
Ellen Warring
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2020
Det var de bedste tider, det var de værste tider,
det var visdommens tidsalder, det var tåbelighedens tidsalder, det var troens epoke, det var
troløshedens epoke, det var årstiden for lys, det
var årstiden for mørket, det var håbets forår, det
var fortvivlelsens vinter, vi havde alt foran os, vi
havde intet foran os, vi var alle på vej direkte i
himlen, vi skulle alle direkte den anden vej!”
(egen oversættelse)

Sådan indleder Charles Dickens sin mest berømte bog; ”Fortællingen om to byer” Bogen er
solgt i over 200 millioner kopier og er verdens
mest solgte roman. Den handler om tiden kort
før og under den franske revolution, om en dr.
Manettes vej fra 18 års fangenskab i Bastillien i
Paris, til at blive genforenet med sin voksne datter i London. Det er en bog der rummer voldsomt mange temaer, Temaer der bliver slået
an i den dramatiske og poetiske indledning. En
indledning der anslår både lykke og ulykke, helt
til opstandelse.
Charles Dickens skrev bogen i 1859, altså over
70 år efter den franske revolution, og derfor
kun et fjernt minde hos langt de fleste læsere.
Derfor sluttede Dickens sin indledning med
ordene
“Perioden var så langt fra nutiden at nogen af
de mest højtråbende autoriteter insisterede på
at den blev modtaget, på godt og ondt, udelukkende i den mest kategoriske sammenligning
med nutiden”
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Den franske revolution betød omvæltninger i
hele Europa. Det er på mange måder fødslen af
det moderne Europa, det moderne demokrati.
Men lige efter revolutionen, kom terrorregimet,
hvor især adlen og præstestanden blev forfulgt,
dømt og halshugget til pøblens fryd, ligesom
det føg internt med magtkampe, og gensidige
beskyldninger om forræderi. Et sted i mængden
stod en lille korporal fra Korsika, der snart
skulle stige i graderne og tage magten, og
sende Frankrig ud i en ødelæggende krig mod
England.
Det var i sandhed de bedste og de værste tider,
og det kunne godt se ud som om at man dengang var direkte på vej ind i en bedre verden,
eller det direkte modsatte, et helvede på jord.
Intet under at Charles Dickens slutter sin indledning med at sige at man kun kan sammenligne
den franske revolution med nutiden på den
mest yderligtgående måde.
Men hvad med vores nutid? 2020 har vist sig
som et af de mest dramatiske år i verdenshistorien siden 2. verdenskrigs afslutning.
Man fristes til at sige at der er nok at tage fat på.
Skovbrandene i Australien, USA og Sydamerika.
Der har været jordskælv, oversvømmelser,
passagerfly der blev skudt ned ved en fejl,
uroligheder og opstande og så selvfølgelig
corona-epidemien der har ramt os alle sammen,
og sendt verden til tælling. En epidemi, -en
pandemi, der har ændret den måde vi lever på,
omgås hinanden på. Til at begynde med var vi
i undtagelsestilstand. Arbejdspladser, skoler,
institutioner lukkede, selv kirken holdt lukket,
og det gjorde den så ikke alligevel. Der var stadig både, barnedåb, bryllupper og begravelser,
selvom det kun var få der kunne deltage.
Så lukkede samfundet så småt op igen, vi
måtte være flere forsamlet, vi kunne komme
ud og spise, drikke, være sammen, fejre livets
højdepunkter, og nu strammer det så til igen. Vi
kan ikke lukke ned igen, det vil koste for meget,
så nu er løsningen mundbind, og pludselig ser
vi ikke helt hinanden som vi var vandt til. Nu
er selv vores nabo et formummet væsen når vi
møder ham i Brugsen. Det er heller ikke nemmere at sige god dag og farvel, når der ikke er
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noget venligt smil, intet varmt håndtryk, kun et
par øjne bag en blå maske.
Forsamlingsforbuddet er intensiveret. Mange
steder i Europa er der direkte udgangsforbud
med mindre det er livsnødvendigt. Barer,
restauranter, teatre, hoteller, flyselskaber kæmper for at overleve. Af en eller anden grund er
netop minkfarme udsatte, så nu skal et helt
erhverv nedægges for at undgå at smitten
spreder sig og ændrer sig, så det hele begynder
forfra. Det er i sandhed voldsomme tider.
Samtidig ser vi, en dybere radikalisering,
terrorangreb, fra forvilde sjæle, der mener de
skal hævne deres gud, deres tro og identitet,
for den undertrykkelse og nedgørelse de
mener finder sted i vores del af verden. Især i
Frankrig, landet der lærte os om frihed lighed
og broderskab, har der været angreb, angreb
og drab på kristne i kirke, drab på en skolelærer
der underviste i ytringsfrihed.
Troen er i disse år under pres. Under pres fra religiøse fanatikere, der spreder død og ødelæggelse ud fra deres egen åndelig formørkelsen.
Troen er under pres fordi nogen måske kan få
det indtryk at religiøs tro netop udelukkende
fører til åndeligt mørke.
Vi ser også demokratiet under pres. Da disse
linjer blev skrevet; var valget i USA ved at blive
gjort op, og demonstranter, måske inspireret
af deres egen præsident ved at bestorme de
kontorer hvor stemmerne bliver talt op, fordi
de mener at modparten manipulerer med
stemmesedlerne. Selv præsidenten vil ikke
anerkende valget, og truer selve demokratiet.
Herhjemme er der også flere og flere der mister
tiltroen til politikkerne. Især fordi de netop i
denne tid, begrænser vores muligheder for at
udfolde os, og ikke alle kan se at det måske er
til vores eget bedste. Utilfredsheden og mistilliden vokser.
Ja, det er på en måde voldsomme tider vi
lever i.
Charles Dickens skrev mange andre ting. Et
andet af hans mest berømte eventyr er det
vi på dansk kender som ”Et juleeventyr” Den
handler om forretningsmanden Ebenezer
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Scrooge, som kun tænker på at tjene penge og
anser julen for noget pjat. Humbug kalder han
julen. Figuren Onkel Joakim som vi alle kender
er bygget over
denne Ebenezer
Scrooge, og han
hedder da også
Uncle Scrooge på
engelsk. Denne
onde, selvtilstrækkelige mand, får
besøg af julens
ånd. Et spøgelse,
der fortæller ham
om julen glæde,
om hvordan andre
mennesker har
brug for ham,
hvordan han har brug for nogen til at holde af
ham, Han sjæl er kold og fortabt, hvis han ikke
evner at give. For kun ved at give, kan han få
igen. Grådighed og gerrighed, skaber ikke rigdom, kun ensomhed og mistron, en frygt for at
andre i deres grådighed skal tage den rigdom
man så nidkært vogter over.
Julen handler om at vi i denne mørke tid tænder lys. Tænder lys i hinandens hjerter og lader
dem oplyse sjæl og sind. I tilliden til Gud, finder
vi tilliden til hinanden, og derved tilliden til os
selv for vi bliver mødt med tillid, og kærlighed
og omsorg. Da finder vi også den tillid det håb
at det nok skal gå, at det bliver bedre, at uanset
hvem der er præsident i Amerika, og om Mette
Fredriksen løsner om for særloven osv., uanset,
så skal det nok gå. Det har vi alting foran os, de
bedste tider, håbets forår.
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Aktiviteter

Minikonfirmand og
Babysalmesang

Arrangementer i Julen

Juleaften 2020

Efter megen overvejelse holder vi fast i
kirkekoncerten

Juleaften er jo altid en stor dag i kirken, måske
årets højdepunkt. Så stor en dag at den også
optager dagspressen, der har fokuseret en
del på hvordan de forskellige kirker og sogne
vælger at gennemføre gudstjenesterne juleaften. Der er mange måder at gøre det på, nogle
kirker har on-line booking, andre afholder
julegudstjenester i den lokale sportshal osv.
I Verninge har vi også spekuleret som gale,
sportshal har vi ikke, udendørs er nu udelukket
pga forsamlingsforbuddet, og ligefrem uddele
billetter vil også hurtigt blive omstændeligt.
Vi har derfor valgt at afholde 4 i stedet for 2
julegudstjenester og så nøjes med 3 salmer og
en kort prædiken, sådan at hver gudstjeneste
varer en halv time og med en halv time mellem hver. Der er mulighed for at reservere
en plads se andetsteds på siden, evt ledige
pladser tildeles efter ”først til mølle”
Når du det ikke juleaften? Fortvivl ikke, der er
jo også Juledag, den egentlige helligdag, hvor
man kan få julens budskab bragt, og komme i
det helt rigtige julehumør.

Søndag den 29. november kl. 14.00
Julekoncert i Verninge Kirke

...med Kristine Eilert Ernst og Kamilla Sørensen
Kamilla Sørensen er pianist og Organist i
Sanderum kirke og Kristine Eiler Ernst er
en professionel og erfaren Mezzosopran,
og sammen vil de med sange og salmer og
ikke mindst musik skabe den helt rigtige
julestemning i kirken, en udefinerbar og dog
velkendt stemning, der ikke kan beskrives,
som ikke rigtig kan sammenlignes med noget
andet. Det skulle da lige være præsten Vilhelm
Gregersens smukke sang ”Der er noget i luften” Det bliver der den 29. november kl. 14.00
Ingen ved hvad morgendagen bringer men
foreløbig holder vi fast i at gennemføre
arrangementet.
Det er naturligvis begrænset hvor mange
der må deltage, men der er trods alt plads til
nogen. Tilmeldning er ikke nødvendig.

Lucia-børnegudstjenesten er
aflyst i år.

Arrangementer 2021

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

De to største succeser i den danske folkekirke
inden for de sidste 30 år er utvivlsomt henholdsvis Babysalmesang og minikonfirmandundervisning. Verninge Kirke glæder sig til at
kunne tilbyde begge dele, men har i lyset af
den aktuelle situation valgt at se tiden lidt an
og vente til det nye år med at planlægge noget.
Men det kommer!
Hold øje med hjemmesiden mv.

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

I skrivende stund er der ingen arrangementer i
kalenderen for 2021.

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.

Juleaftens
Gudstjeneste
Billetter
Billetter til en af juleaftenens
gudstjenester kan afhentes hos
Verninge Blomstercenter,
fra den 1. til den 23. december.
Der vil være gudstjeneste på følgende
tidspunkter: Kl. 11.00, kl. 13.00,
kl. 14.00 og kl. 15.00

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.

Glædelig jul
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Kalender
November

29. 10.30 Højmesse
			 1. søndag i advent
		14.00 Julekoncert

Niels Lysebjerg

December

6. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 2. søndag i advent
13. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 3. søndag i advent
20. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 4. søndag advent
24. 12.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
			Juleaften
		13.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
			
		14.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
			
		15.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
			
25. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			Juledag
26. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 2. juledag
27.		 Ingen
			Julesøndag

Januar

1. 16.00 Nytårsgudtjeneste Niels Lysebjerg
			Nytårsdag
3. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Helligtrekonger søndag
10. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter helligtrekonger
17. 10.30 Højmesse
Dorthe Terp Dahl
			 2. søndag efter helligtrekonger
24. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Sidstesøndag efter helligtrekonger
31. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			Septuagesima

Februar

7. 9.15 Gudstjeneste
			Seksagesima
14. 10.30 Højmesse
			Fastelavn
21. 9.15 Gudstjeneste
			 1. søndag i fasten
28. 10.30 Højmesse
			 2. søndag i fasten

Kontakt

Bemærk

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 Warring
Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ellenwarring53@gmail.com
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Forbehold for ændringer!!

Niels Lysebjerg
Niels Lysebjerg
Niels Lysebjerg
Niels Lysebjerg

Corvid-19 Retningslinier indtil videre:

Mundbind ved ind og udgang. Mundbind ikke
påkrævet under tjenesten. Man må gerne gå til
alters uden mundbind.
Max. deltagerantal når der synges:
50 kirkegængere +personale
Uden fællessang: 100 kirkegængere.
Reglerne vil med al sandsynlighed blive
ændret, så hold øje med dagspressen og
www.verningekirke.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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