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Ny i menighedsråd
Mit navn er Bianca Julie Jacobsen, jeg er gift
med Lars og sammen har vi børnene Cecilie,
Sofie og Nicolas.
Jeg er uddannet kontorassistent og
har i mange år arbejdet på Odense
Bibliotekerne og startede for lidt
over et år siden som skolesekretær på Tingløkkeskolen i
Dalum.
Lars og jeg flyttede til
Verninge i 2000, vi har
gennem årene været med
i gymnastik foreningen og
bestyrelsen i børnehaven.
Det har altid været en
fornøjelse at være en del
af Verninges bestyrelser
og foreninger. Men nu er
pigerne flyttet hjemmefra
og sønnen er snart færdig på
Verninge Skole, så tiden er at der
skulle ske noget andet, da jeg hørte
om valg til menighedsrådet i efteråret
2020.
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I årene 1918-19
Jeg overvejede det en del, men tænkte at det
kunne være utrolig spændende at prøve noget
helt nyt. Jeg er ikke den store kirkegænger i
dagligdagen, men på trods af det syntes
jeg er kirken er utroligt vigtig for byen
og jeg er glad for at komme der til
alt fra fastelavns arrangementer
til gudtjenester.
Jeg har nu været med i et par
måneder, og har deltaget til
to møder, hvor jeg er blevet
kasserer, da jeg igennem
mit arbejde er blevet glad
for at arbejde med økonomi,
så jeg håber at jeg med
tiden også bliver klogere på
Verninge kirkes mange tal og
budgetter.
Ud fra de møder jeg har været
med til, er jeg blevet noget
overrasket over hvor meget menighedsrådet er involveret i, men det
har kun bekræftet mig i at det bliver utrolig
spændende at være med i menighedsrådet.
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I årene 1918-19 blev Verninge Kirke hovedrestaureret. Det var nogle ret markante ændringer, der mødte kirkegængerne ved kirkens
genindvielse. Indgangen til kirken blev ændret
fra sydkapellet til tårnrummet, og ved den nye
indgang i tårnet blev terrænet hævet meget
drastisk, ca. 1,5 meter.
Der blevet lavet en
ny indgangsdør,
men de middelalderlige beslag fra
den gamle dør blev
bevaret. I tårnet
blev der opført to
panelbeklædte
skillevægge af træ,
og der blev lavet
hvælv over tårnrummet. Fløjdøren
Kirken før 1919
til kirkerummet
blev også lavet helt fra ny.
Sydkapellet blev fyldt op med kirkebænke, der
også blev udskiftet i resten af kirken. I disse år
var kirkegangen stor, og der var store begravelser og bryllupper, så man havde brug for
flere siddepladser. Prædikestol og stolestader
fremstod forsat i
brun maling. Koret
blev hævet over
gulvniveauet i
skibet med en halv
meter, det skete
ved afgravning af
gulvet, (ca. en halv
meter) i resten af
kirken.
Nu skulle man op til
alters, og præsten
Kirken efter 1920
var hævet over
menigheden ved læsninger fra alteret. Hvorfor
mon?
Måske ligger der et højkirkeligt ønske bag, vi
ved det ikke. Ved afgravningen af kirkens gulve
blev de store gravsten fjernet. De hænger i dag
i sydkapellet. I kirkens vestende blev der opført
et orgelpulpitur, dog ikke med det nuværende
orgel, det er langt yngre, nemlig fra 1976.
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Kirken blev kalket indvendigt, og der fremkom
rudimenter af kalkmalerier, blandt andet en
hane og nogle latinske inskriptioner, ligesom
der flere steder fremkom indvielseskors fra den
sene middelalder. Kalkmalerierne blev kalket
over igen, et hjulkors/ indvielseskors, der i dag
er sognets logo, blev smukt restaureret. På
hvælv og ribber
blev der malet røde
dekorationer, det
var meget populært
på dette tidspunkt,
hvor det blev anset
for at være ”rigtig”
middelalder. Der
blev malet to røde
dekorationer på
hver side af altertavlen på korets
nordvæg.
Kirken fik nye støbejernsvinduer overalt med
indsat klart glas i blyindfatning og gult glas i
kanterne, vinduet i koret dog med en korslignede figur i gult glas i midten.
De gamle petroleumslamper blev skiftet ud, og
kirken fik indlagt lys med en enkelt pære i hvert
hvælv. Kirken blev
før restaureringen
opvarmet med en
stor kakkelovn (rigtige kakler), efter
istandsættelsen af
et kalorifere fyr. Se
på den fine kakkelovn på billedet før
restaureringen
Arkitekt på opgaven var Gerhardt
Poulsen, Odense,
en ung lovende arkitekt. Fra hans hånd har vi
de første egentlige opmålinger og tegninger af
Verninge Kirke, plan og opstalt (facadetegning).
Desværre døde han midt i arbejdet kun 35 år
gammel. Menighedsrådet måtte derfor se sig
om efter en anden arkitekt, og det blev Lehn
Petersen i Odense.
Ellen Warring
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Fastelavn 2021
I de forgangne år har Fastelavns-søndag været
børnenes dag i Verninge Kirke. Her er mange
glade udklædte børn kommet til børnegudstjeneste med deres forældre og bedsteforældre,
og de mest modige af dem, var også klædt ud.
Sådan var det ikke i år. I år var det en ”almindelig” gudstjeneste, ja så almindlig som det nu
lader sig gøre. Men prædikes skulle der, og i år
indledte jeg prædikenen sådan her.
I dag er det fastelavn, dagen der siden oldkirken indleder de 40 dages bod og meditation
gennem faste og bøn, så man kunne forberede
sjæl og legeme på Herrens opstandelse påskedag. En dag der i middelalderen og frem var
en fest, for her tog man afsked med kødet,
deraf ordet karneval, der på latin
betyder farvel til kødet.
Det kunne måske også
forstås som farvel til de
kødelige lyster, for
man klædte sig ud,
så man ikke kunne
genkendes, og
hvad man måtte
bedrive af utugt
og skarnsstreger
på denne dag, ville
ikke blive opdaget, for
man var jo klædt ud. Man
havde også overtroiske riter,
som f.eks at drive ondskaben ud
ved at slå katten af tønden. Stakkels katte, men
efterhånden blev karneval og fastelavn for børn
og barnlige sjæle, katten er af papir og den
største synd man kan begå er vist lidt for meget
slik.
Ja fastelavn er blevet børnenes dag, og det
plejer at være en af de bedste dage her i kirken
med masser af glade udklædte børn og deres
forældre, men ikke i år.
Vi har vel efterhånden vendt os til det. Det
sådan det er! siger vi, og sukker og trækker på
skuldrene, og minder hinanden om, at det bliver godt igen. Det er muligt. Det må vi da håbe.
Ja håbet. Håbet må vi holde fast i. Kristentroen
er også håb, Håb i tillid til at Gud vil råde og
frelse os.
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Konfirmation 2021
Lige nu kan håbet dog synes at have trange kår.
I dag begynder fastetiden, det er som at vores
faste allerede har varet længe. Det positive ved
den kirkelige faste er at vi ved den ender til
påske om 40 dage. Der er en horisont, hvorfra vi
aner det spæde daggry, hvorfra vi kan glæde os
til at se den solen stige op.
Må det samme håb gælde også uden for
kirkerummet.
Glædelig fastelavn.
Og for nu at runde af: Ja i år er det som Julen
varer lige til påske, i hvert fald så har samfundet
i skrivende stund været lukket ned siden før jul.
Nok har de mindre butikker fået lov at åbne,
nok har vi haft mulighed for korte
andagter siden begyndelsen
af Januar, men den dag
vi alle kan færdes og
forsamles frit synes
at være langt ude i
fremtiden. I hvert
fald indtil påske.
Måske løsner det
mere op til påske,
måske lukker det
hele mere ned, ingen
ved det, mange har en
mening om det, nogen
har viden og indsigt de kan
bygge deres mening på, men
menneskelig adfærd er ikke en eksakt videnskab og ingen ved rigtig hvad der kommer til
at ske.
Det er vel i grunden sådan livet er. Vi kan have
en masse forventninger, vi kan gøre os en
masse overvejelser og vi kan hver især tilrettelægge vores liv, så det bevæger sig i den
retning vi forventer. Men i sidste ende kan vi
aldrig være helt sikre på hvad der sker. Måske
har denne krise lært os det vigtige at livet trods
alt er uforudsigeligt, og at håbet på i morgen
altid er værd at holde fast i. Det håb der i sidste
ende er fra Gud, og som blev tydeliggjort i
Herrens opstandelse påskemorgen.
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Intet har været som det plejer så længe, at det snart føles som om at det er normalt at alt er som
det er lige for tiden.
Det gælder også for året konfirmationer. Sidste år valgte vi at holde fast i at gennemføre årets
konfirmation lige før sommerferien, også selvom det et par måneder før, så håbløst ud.
Men intet er som det plejer, det er ikke engang ligesom sidste år, og det synes mere og mere
umuligt at holde fast i den traditionelle konfirmationsdag første søndag i maj, der i år ville være
den 2. maj.
På den anden side, det kan ikke afvises at det bliver muligt at afholde konfirmationer den
dag, så helt aflyse dagen vil vi heller ikke. Det er derfor besluttet at der i Verninge vil være 2
konfirmationsdage.
Den officielle og traditionelle dag 2. maj, for dem der ønsker det, og en alternativ dag, lørdag, den
4. september, for de der hellere vil det. Datoen er valgt ud fra en forventning om at samfundet vil v
ære nogenlunde fuldt vaccineret og at vi til den tid forhåbentligt er tilbage ved noget der minder
om en tid før coronaen.
Hvem der bliver konfirmeret hvornår er endnu ikke fastlagt. Det er op til de enkelte familier.

Årets konfirmander
Patrick Steemann Bech
Julie Bang Beck
Benjamin Allen Finco
Agnete Lysebjerg Grenild
Emmeli Chaentell Falkenløve Hagen
Jeppe Bjerrum Hejl
William Hempel
Gustav Martinus Høyby
Tristan Jalte Borgstrøm Jakobsen
Benjamin Jultved
Marius Bording Jørgensen
Anete Lakota
Christoffer Stage Busborg Madsen
Oliver Varto Mogensen
Emil Møller-Madsen
Noah Stjernegaard Nielsen
Noah Skælbæk Olesen
William Siegfred Rasmussen
Emil Lindegaard Skov
Mathias Wazar Therkelsen
Jannick Skrynik Vilhelmsen
Anna Aagaard
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Den første kristne påske
Helligdagene i den kristne påske markerer de
begivenheder der ca. år 30 eller 33 begynder
med at Jesus forlader egnene omkring
Genesaret Sø, hvor han har rejst omkring med
sine disciple og sine øvrige tilhængere og begiver sig op til jødernes Hellige by Jerusalem, for
at fejre jødernes vigtigste højtid, Påsken
Jesus har rejst omkring i nogen siger et år,
andre 3 år, men uanset har Jesus gjort indtryk,
mange har fået den opfattelse at her var
Israels befrier, her kommer Jødernes konge, og
indtoget i Jerusalem er netop en konge værdig.
Palmesøndag, der indleder påskeugen, har jo
netop fået det navn, fordi Jesus og hans disciple
bliver modtaget at en folkeskare der strør palmegrene foran dem, og vifter med palmegrene
over deres hoveder. Det har været et festligt
indtog.
I dagene, eller retter ugerne op til Jødernes
vigtige påskefest, hvor man dels fejrer udfrielsen af Egypten og dels begyndelsen på det nye
års afgrøder, opholdt Jesus sig i Jerusalem og
indlod sig bl.a. i diskussioner med de fornemme
jødiske lærde, de skriftkloge, farisæerne og ikke
mindst templets præster, der efterhånden følte
deres magt udfordret og derfor begyndte at
stræbe ham efter livet.
Se, nu er der lidt rod i kronologien, for holder
Jesus og hans disciple påskemåltid dagen
før påske, eller fejrer de det, man også kalder
dagen for de usyrede brøds fest, dagen før den
jødiske helligdag, der jo går fra fredag aften til
lørdag aften? Det er spørgsmålet. Uanset så fejrer vi begivenheden hvor Jesus indstifter nadveren, den dag vi kalder skærtorsdag. Udtrykket
”skær” har her betydningen ”ren” man kender
ordet fra ”ren og skær” I Johannesevangeliet
læser vi at Jesus vasker sine disciples fødder,
en hellig renselse, heraf navnet Skærtorsdag,
renselses-torsdagen, om man vil. Nadveren er
jo en vigtig del af vores liturgi, det er et sakramente, der ikke bare giver os fællesskab med
hinanden, men også vores synders forladelse
og nærvær med den opstandne Kristus.
Det er så også Skærtorsdag Jesus bliver forrådt
at Judas, der nok havde ventet sig lidt mere
oprør fra Jesus.
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For sent går det op for ham at Jesus ikke er
kommet for at befri jøderne fra romersk besættelse, men os alle fra døden.
Ikke desto mindre udfylder Judas jo sin rolle i
historien, for uden forrådnelsen kunne Jesus jo
ikke blive pågrebet, og underkastet det forhør
under tortur, hvor den romerske guvernør
Pontius Pilatus forsøger at finde ud af om Jesus
virkelig har tænkt sig at udråbe sig til jødernes
konge, og udfordre magten, som Jesu modstandere, den jødiske elite med ypperstepræsterne i
spidsen påstod. Jesus giver ikke noget klart svar
og Jesus bliver derved dømt til døden ved korsfæstelse, en langsom og pinefuld død, en straf
der tjente til skræk og advarsel. I Kristi lidelse og
død finder vor skaber Gud, medlidenhed ikke
bare for sin søn men alle mennesker. Det er et
grundelement i kristendommen. Jesus led og
døde på korset men derved sonede han ikke
bare sig selv, men os alle.
Nu havde det hele jo været lige meget hvis ikke
det største under af dem alle ikke var indtruffet.
At Jesus stod op af graven. Det er påskedags
omdrejningspunkt. De kvinder der var tæt på
Jesus har måtte vente til helligdagen var forbi,
og søndag morgen er de gået ud til graven
for at gøre liget i stand. Graven var en lille
klippehule, da Jerusalem ligger på et bjerg, og
man graver ikke lige en grav. Men der er det at
kristendommens største begivenhed indtræffer.
Kvinderne finder graven tom. Lyder lidt som et
antiklimaks, men ikke desto mindre er det den
vigtigste begivenhed overhovedet. Fra da af
begyndte Jesu tilhængere at tro på evigt liv. Til
at begynde med forventede de første kristne at
Jesus ville komme tilbage og oprette tusindårsriget, hvor de skulle leve i paradisiske tilstande
i evighed. Efterhånden som Jesus lod vente på
sig, ændrede troen sig til at vi alle skal dø som
Jesus, men vi skal leve igen i evigheden hos den
opstandne frelser.
Det er selve påskens budskab. At vi skal leve om
end vi dør. Så længe vi husker at stole på Guds
nåde og passe godt på hinanden, i tillid til at vi
er allerede er tilgivet.
Glædelig påske
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Aktiviteter

Vejledning

2. Pinsedag
Friluftgudstjeneste i Brylle

Fødsel

Igen i år har vi slået 2 pinsedag sammen med
Brylle og holder en udendørsgudstjeneste i
Brylle i Sansehaven bag kirken.
Brylle Kirke er efter gudstjenesten vært ved grillede pølser og fadøl eller vand.
Alle er velkomne i det grønne, ingen
tilmeldning.

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.

verningekirke.dk
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Kalender
Marts

14. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 Midfaste søndag
21. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 Mariæ bebudelses dag
28. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			Palmesøndag

April

1. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			Skærtorsdag
2. 10.30 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			Langfredag
4. 10.30 Påske-Højmesse
Niels Lysebjerg
			Påskedag
5.
Ingen
			 Anden påskedag
11. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter påske
18. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 2. søndag efter påske
25. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 3. søndag efter påske
30. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			Bededag

Maj

2. 10.00 Konfirmation
Niels Lysebjerg
			 4. søndag efter påske
9. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 5. søndag efter påske
13. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 Kristi himmelfarts dag
16. 9.15 Gudstjeneste
Niels Lysebjerg
			 6. søndag efter påske
23. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			Pinsedag
24. 10.30 Brylle!
Dorthe Terp Dahl
			 2. pinsedag
30. 9.15 Gudstjeneste
Dorthe Terp Dahl
			 Trinitatis søndag

Juni

6. 10.30 Højmesse
Niels Lysebjerg
			 1. søndag efter trinitatis

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!!

Corvid-19 Retningslinier indtil videre:

Gudstjenester må kun vare 30 min, der bæres
mundbind under hele gudstjenesten, der er
ingen altergang og der må ikke synges.
Skærpede afstandskrav der må være 27 i kirken.
Vi håber, at disse skærpede regler tøes op i
løbet af april.
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

verningekirke.dk

