Verninge Sogn

Det nye menighedsråd,
side 2.
Sogneindsamling,
side 3.
Spejdernes Nytårsparade, side 4.
Gud og grønne skove,
side 5.
Konfirmation, side 6.

22. årgang nr. 2

Forår 2013

Et nyt menighedsråd er klart
Den første søndag i advent trådte det nye menighedsråd i Verninge til. Vi er valgt for en
2-årig periode som en del af en forsøgsordning,
hvilket vil sige at der skal være valg til menighedsrådet om to år igen, og derefter skal der laves en evaluering.
Vi har konstitueret os på det første møde i november. Det var en spændende proces, hvor
det heldigvis viste sig, at de 6 valgte medlemmer til menighedsrådet havde hver vores interesseområder, og at det derfor lykkedes at besætte alle poster med personer, der brænder
for opgaven. Det lover rigtigt godt for det nye
råd, og vi glæder os til at løfte opgaven. Det kan
ses af nedenstående liste hvordan vi konstituerede os.
Vi har pr. 1. februar fået en ny regnskabsfører i Jan B. Thygesen fra Håstrup. Vi glæder os
til samarbejdet. Vi siger tak til Lene Brylle der i
mange år har stået for regnskaberne.
Vi siger også tak til det tidligere menighedsråd,
hvoraf 2 er fortsat i det nuværende menighedsråd.

Sogneindsamling 2013

Der er planlagt en række aktiviteter med tilknytning til kirken bl.a. udflugt til Kongernes
Sjælland. Aktiviteterne er beskrevet længere omme i bladet, og alle er meget velkomne
både til den daglige kirkegang og til rækken af
aktiviteter.
Hvis du har tanker, ideer og andet omkring Verninge kirke, så er du altid velkommen til at kontakte medlemmerne af menighedsrådet.
Verninge menighedsråd består af 8 medlemmer:
Præsten: Niels Lysebjerg
Personalerepræsentant: Graver Peder Bonde
6 valgte medlemmer:
Lene Jultved (formand)
Søren Brander (næstformand)
Hanne Kirsten Hansen (kirkeværge)
Marianane Hvalsøe (kontaktperson)
Claus Jultved (kasser, sekretær)
Jørgen Rasmussen
Lene Jultved

Sognet
hjælper
verdens
fattigste
Verninge Sogn og Folkekirkens Nødhjælp samler ind til kampen mod sult, når frivillige banker
på døre

søndag den 10. marts 2013.
Hjælpen har enorm effekt, viser rapport.
Skulle nogen være i tvivl, om penge i indsamlingsbøssen kommer verdens fattigste til gode,
kan tal fra FN slå tvivlen i gulvet: På 10 år er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1.8 millarder
til 1.4 milliarder mennesker. Og alene i år er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner.

Det er rigtig gode nyheder
Men 925 millioner mennesker sulter stadig hver
eneste dag. Og hvert sjette sekund dør et barn
af underernæring et sted på kloden.
Så der er stadig stor brug for hjælp.
Verninge Sogn vil derfor igen deltage i den
landsdækkende Sogneindsamling, der samler
penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med at bekæmpe sult blandt verdens allerfattigste mennesker.
”Vi glæder os til igen at samle ind sammen med
resten af landet. Både børn og voksne oplever
glæden ved at løfte i flok”, siger indsamlingsleder Hanne Kirsten i Verninge Sogn.

Bliv indsamler
Vi mangler indsamlere til nogle af vore ruter, så
har du et par timer søndag den 10. marts, er du
mere end velkommen til at tage kontakt
Tag gerne en ven eller familien med ...
For 1.000 kr. kan 70 underernærede børn få ernæringsrigtig mad i 1 måned.
Du kan melde dig som indsamler hos
Hanne Kirsten Hansen tlf. 64 75 18 13,
moeller.4@nypost.dk
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Fastelavn 2013
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Spejdernes nytårsparade

Aktiviteter

Søndag 3. marts kl. 10.00

Søndag den17. marts 9.15
Gud og grønne skove!

Det er en tradition at det lokale korps af KFUMspejdere i Verninge holder nytårsparade i det
tidlige forår. En nytårsparade er altid en festdag
for spejdere, og dagen indledes med at man
deltager i sognets gudstjeneste i fuld uniform
og under faner.
Det med faner i kirken kan være et lidt ømtåleligt emne, nogen tillægger det nationalistiske undertoner, andre mener man blander det
verdslige med det gejstlige, at fanen så at sige
forstyrre den hellige gudstjeneste.
de nogen ude, så længe man husker at det der
holder fanen sammen er korset i midten, så er
fanen velkommen sammen med spejderne, der
netop indleder deres største festdag med en
bøn, en andagt til Gud i erkendelsen af at korset i fanen ikke bare er ornamentik.
Ud af hensyn til de mange spejderes stramme
program har vi denne dag valgt at lægge gudstjenesten klokken 10.00. Der er tale om en helt
almindelig Højmesse, hvor kun procession og
faner, samt de mange uniformerede spejdere
vil adskille sig fra en almindelig gudstjeneste.
Men det er værd at bemærke at det altså er
klokken 10.00!
Dog har man siden tidernes morgen hejst en eller anden form for fane eller Banner. Og det har
til alle tider betydet det samme. Nemlig ”Her er
vi!” Flag har altid været vigtige, på dem har man
altid kunnet se om den by, den borg eller den
hær man nærmede sig var ven eller fjende. I
kampens hede og forvirring var fanen den man
kunne få øje på og samles om, så man igen
kunne kæmpe skulder ved skulder, forsvare og
ikke mindst blive forsvaret af sine kammerater,
sine frænder. Faldt fanen var slaget tabt, for da
gik ens hær i opløsning. Derfor skal fanen behandles med ære, derfor skal fanen forsvares.
Derfor er det en ære at stå fanevagt.
Ja fanen fortæller os om hvem vi er. Derfor
kommer spejderne den dag med fanen, ja kommer ind med fanerne forrest, for de fortæller
om hvem der bærer dem. Nemlig danske spejdere. Og så længe fanen ikke bruges til at hol-
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Så er det lykkedes at få en aftale i stand med en
lodsejer, der har et passende stykke terræn der
kan give off-roaders lidt udfoldelse.
Alle der er interesserede i at opleve hvad en firehjulstrukken bil virkelig er i stand til opfordres til at komme kirke den 17. marts kl. 9.15 og
efter gudstjenesten køre vi i samlet flok ud til
lokaliteten hvor en Off-road instruktør vil gi’ en
kort gennemgang af hvad bilerne i virkeligheden kan. Det er vigtigt at understrege at det ikke er “Rally raid” eller på
anden måde det vi i gamle dage kaldte
“dør-træk” Det er tilsvarende det som
kaldes “trial” selvom udfordringerne nok
ikke bliver helt så voldsomme som når
Dansk Off-road Sport afholder konkurrence. Her kan alle deltage og man skal
ikke være bange for at lave buler eller
lign. Men man skal nok regne med at vaske bil bagefter.
Har man sin egen 4x4, uanset om det er
en Suzuki Jimny eller en Range Rover
Sport eller hvad som helst ind i mellem,
er man velkommen til at deltage i sin
egen bil. Har man ikke sin egen firehjuls-

trækker er man velkommen alligevel, der vil
være mulighed for at komme med i en af de andre. Jeg vil sørge for at der er et par Land Rovers
på hvide plader der kan tage passagerer med.
Bemærk; Kun indregistrerede og fuldt forsikrede køretøjer og chauffører med gyldigt kørekort kan deltage.
Ud på eftermiddagen slutter vi af med en grillet
pølse, mens vi konsumerer dagens oplevelser.
Vil du med så ring 64 75 11 50 eller skriv
nelh@km.dk

Døbte/fremstillede

Viede

Frederik Sylvain Andersen, Odense
Annabel Engelund Albæk, Odense
Ida Ry Gade, Verninge

Sara og Mark Emil Baaring, Naarup

Døde
Frederik Julius Falck, Verninge
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Vejledning

Aktiviteter
Torsdag den 14. marts kl. 19.00
Aftenmøde med Lektor på Aarhus
Universitet Carsten Bach-Nielsen
Aftenmøde over emnet De kirkelige retninger i
Danmark. Vi taler hele tiden om de kirkelige retninger - Grundvigtvigianismen, Indre Mission,
Tidehverv osv., men de færreste ved nok, hvad
de forskellige retninger egentlig står for, hvorfra de kommer, og hvordan de har udviklet sig
gennem tiden. Carsten Bach-Nielsen er lektor i
Kirkehistorie og vil denne aften give os et overblik. Aftenen indledes med en andagt i Brylle
Kirke ved Carsten Bach-Nielsen.

Torsdag den 11. april
Årsberetning for 2011-2012
På det planlagte menighedsrådsmøde den 11.
april 2013 vil årsberetningen for 2011-2012 blive gennemgået. Som altid er menighedsrådsmøder offentlige, og enhver med interesse i
årsberetningen er velkommen. Mødet vil blive
holdt i konfirmandstuen.

Søndag den 4. maj kl. 10.00
Konfirmation
Frederikke Ejlebæk Enggaard
Malthe Jensen
Jonas Liljendal Larsen
Nikolai Hedegaard Stampe
Andreas Rahn Thomsen
Mikkel Heidtmann
Sofie Isabell Jacobsen
Mikkel Nicas Madsen
Klaudia Back Olsen
Sara Asdal Pedersen
Mikkel Mejer Wendelbo
Praktiske oplysninger vedr. konfirmation.
Selv gudstjenesten begynder klokken 10.00
I år har vi valgt at tage det obligate gruppebillede inden gudstjenesten således at ingen vil opleve ventetid efter gudstjenesten. Derfor henstiller vi til at konfirmanderne kommer senest
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en ½ time før altså 9.30 og døren åbnes så for
øvrige kirkegængere klokken 9.20
Det er grundet gudstjenestens natur af festgudstjeneste tilladt at fotografere og videofilme under konfirmationen, så længe man udviser almindelig sund fornuft og mådehold.

Søndag den 26. maj
Kongernes Sjælland
BEMÆRK: Nu med den rigtige dato ...
I år går sogneudflugten til Lejre og Roskilde,
hvor vi dels vil mærke historiens vingesus i Roskilde Domkirke med de mange kongegrave i
hver sin byggestil, samt få et indblik i jernalder
menneskets dagligdag i jernalderlandsbyen i
Lejre.
Bussen afgår 7.30 fra P-pladsen ved graverhuset. Der vil blive serveret rundstykker og kaffe
et sted på ruten, inden vi ved 10.00 ankommer
til Sagnlandet Lejre, en stor museumsby med
megen aktivitet, der giver et godt indblik i hvordan man levede i jernalderen og vikingetiden.
Derefter spiser vi på Viby kro. Der bliver serveret
oksesteg med tilbehør og is til dessert. Herefter
går turen til Roskilde Domkirke, hvor vi bliver
guidet rundt og mærker historiens vingesus og
1000 års danmarkshistorie.
Efter domkirken er der kaffe, boller og lagkage i
den pittoreske kro Krebsehuset ved Sorø, inden
vi igen krydser Storebælt og kommer hjem til
Verninge ved 19.00 tiden
Alt dette, bustur inkl. broafgift, morgenmad,
middag, kaffebord, entre til Sagnlandet Lejre
og Roskilde Domkirke til den beskedne sum af
400,- kr. pr. næse. (Drikkevarer ikke inkluderet)

Lidt Historie
Ifølge Saxo Grammaticus blev Lejre bygget af
Roars efterfølger, Rolf Krake. Sagn beretter, at
Roar var den 23. konge i Lejre, og at det blev
anlagt få år før Kristus af Skjold, Odins søn. Danske konger skulle have haft deres hovedsæde i
Lejre til det 9. eller 10. århundrede, altså samtidig med kristendommens indførelse i Danmark.
Men tyngdepunktet flyttede sig efterhånden til
Roskilde.

Ordet Roskilde skulle komme af ”Roars kilde”
der den dag flyder 100 m fra Roskilde Domkirke. Og byens beliggenhed, i Sjællands centrum
og helt ned til Roskilde Fjord (dengang en gren
af Isefjorden), var meget central og førte til, at
mange flyttede til byen.
Derfor blev der ifølge Saxo Grammaticus bygget en trækirke af Harald Blåtand i 980’erne der,
hvor Roskilde Domkirke ligger i dag. Trækirken
blev kaldt Treeninghedskirken, og Harald blev
begravet i den. Hans søn Svend Tveskæg udvidede den og blev også begravet i trækirken.
I 1020 blev Roskilde udnævnt til bispesæde, og
kirken blev dermed en domkirke. I 1028 myrdede kong Knud sin søster Estrids mand, Ulf Jarl,
i kirken. Kongen blev af bispen dømt til at betale aflad til sin søster der brugte pengene til at
bygge den første ’stenkirke’ i 1035. I 1070’erne
blev den under Svend Estridsen erstattet af
en frådstenskirke der fuldførtes af bisp Svend
Nordmand i 1080. Omkring 1175 påbegyndte
Absalon den nuværende teglstenskirke der arbejdedes på gennem det 12- og 13. århundrede.
Oprindeligt lignede kirken et kors, set fra luften. Det gør den ikke længere, da der er blevet
bygget to tårne, tre spir og fire gravkapeller til
domkirken. For nok flyttede man efterhånden
hovedstaden til hvad der engang var en undseelig lille havn, der bare hed ’Havn’ men regenterne finder stadig deres sidste hvilested i Roskilde.
Alt dette og meget mere kan man høre om
Søndag den 26. maj når bussen afgår fra graverhuset 7.30.
Tilmeldning til Hanne Kirsten Hansen
Tlf. 64 75 18 13. Tilmeldningsfrist er 1 maj.

Fødsel
Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen.
Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes.

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. 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. 64 75 19 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
Marts
3. 10.00 Gudtjeneste
3. søndag i fasten
			 Nytårsparade KFUM spejderne
			 Niels Lysebjerg
Læs mere side 4
7. 19.00 Menighedsrådsmøde
10. 10.30 Højmesse
Midfaste søndag
			 Dorthe Terp Dahl
		
Sogneindsamling Læs mere side 3.
14. 19.00 Aftenmøde i Brylle Læs mere side 6.
17. 9.15 Gudstjeneste Mariæ bebudelses dag
			 Niels Lysebjerg
			
Gud og grønne skove Læs mere side 5
24. 10.30 Højmesse
Palmesøndag
			 Niels Lysebjerg
28. 10.30 Højmesse
Skærtorsdag
			 Niels Lysebjerg
29. 10.30 Højmesse
Langfredag
			 Niels Lysebjerg
31. 10.30 Højmesse
Påskedag
			 Niels Lysebjerg

April
1. 10.30 Højmesse
2. påskedag
			 Niels Lysebjerg
7. 10.30 Højmesse
1. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
11. 19.00 Menighedsrådsmøde

14. 9.15 Gudstjeneste 2. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
21. 10.30 Højmesse
3. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl
26. 10.30 Højmesse
Bededag
			 Niels Lysebjerg
28. 9.15 Gudstjeneste 4. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg

Maj
5. 10.00 Konfirmation 5. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
9. 9.15 Gudstjeneste Kristi Himmelfarts Dag
			 Niels Lysebjerg
12. 9.15 Gudstjeneste 6. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
16. 19.00 Menighedsrådsmøde
19. 10.30 Højmesse
Pinsedag
			 Niels Lysebjerg
20. 9.15 Gudstjeneste
2. pinsedag
			 Dorthe Terp Dahl
26. 7.30 Sogneudflugten
Læs mere side 6
			 Ingen gudstjeneste Trinitatis søndag

Juni			
2. 10.30 Højmesse 1. søndag efter trinitatis
			 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
Organist Ingalena Jensen
Tlf. 63 72 00 99, mail: jingalena@yahoo.dk

verningekirke.dk

Formand Lene Jultved
Skovvej 52, Nårup Skov, 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 34 23, mail: lene@jultved.net
Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen
Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64751813 – mail: moeller.4@nypost.dk
Redaktør af kirkebladet Søren Brander
Solevadvej 6, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil
Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 64 75 19 19

