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Nyt fra menighedsrådet
I menighedsrådet har vi haft et visions møde,
hvor vi havde en spændende diskussion om,
hvor vores kirke og aktiviteterne omkring kirken og menigheden er i øjeblikket, og i hvilken
retning vi ønsker at bevæge os.
Vi har en række spændende ideer, som vi vil
prøve at føre ud i livet. F.eks. vil vi rigtigt gerne have babysalmesang i kirken. Vi har lavet et
samarbejde med Brylle Kirke og vores fælles
dygtige kirkesanger Louise. Desuden vil vi videreføre traditionen med ét arrangement fra menighedsrådets side hver måned. Andre spændende tiltag kunne være minikonfirmander og
friluftsgudstjenester.
Med hensyn til de anlæg vi skal passe på, har
vi prøvet at samle op på de reparationer, der er
nødvendige i kirken og præstegården. Der er
løbende lavet undersøgelser af hvilke forskellige projekter der er brug for. Vi har haft en arkitekt til at lave en samlet vurdering af kirkens tilstand. Vi har derefter prioriteret, det vi mener er
relevant, i forhold til vores økonomi, samt hvad
der er mest nødvendigt og til sidst lave en langtidsplan. Vi havde besøg af vores nye provst,
Ole Hyldegaard Hansen, ved provste synet i oktober (et provstesyn gennemføres hvert 4. år).
Der havde vi mulighed for at vise ham vores
kirke, kirkegård og præstegård. Vi diskuterede
desuden langtidsplanen med ham. De punkter
vi var i tvivl om, har vi spurgt provstiet og stiftet
om, og venter svar på.
I første omgang har vi fået lov til at skifte de
hullede tagrender på kirken, så kirkegængere
har mulighed for at komme ind og ud af kirken
uden at blive våde!
Et projekt vi også er nået langt med, er at isolere præstegården, så Niels og hans familie ikke
skal fryse mere.
Hvis det lykkes at få økonomien til at stemme,
vil der forhåbentligt blive arbejdet på at renovere kirken til næste sommer. Det kommer til at
dreje sig om, at få stoppet at murene giver sig,
ved at arbejde med soklen. Desuden skal der
lægges en slags naturligt dræn omkring kirken
til at lede regnvandet væk, og revner og murværk skal pudses op. Til sidst skal kirken kalkes.
Indvendigt vil vi gerne have bænkene i det sydlige sideskib fjernet, så der bliver mulighed for
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Prædiken til Juleaften
at have aktiviteter i den del af kirken, f.eks. babysalmesang eller bespisning efter gudstjenester samt andre spændende ting.
Da kirkeåret starter 1. søndag i advent, vil vi i
menighedsrådet ønske alle et godt nytår, med
et lønligt håb om stor opbakning til kirkens
gudstjenester og arrangementer.
Lene Jultved.

Nu nærmer Julen sig, og det fik mig til at tænke
på den allerførste juleaften jeg holdt i Verninge.
Jeg havde kun været præst her i nogle få måneder, og alt var nyt og spændende.
Jeg vidste at juleaften ville blive en overvældende aften, for det er jo den dag mange i forvejen går i kirke, og denne gang ville der sikkert
være lidt flere end vanligt, for nu havde man en
undskyldning for at komme, og se ”ham den
nye” lidt an. Naturligvis lagde det et vis pres
på min ambition om at skrive en juleprædiken, som på en gang ville blive vel modtaget,
og som alligevel ville ruske lidt op i folk, for det
skal jo ikke bare være pysse-nysse det hele. Der
må gerne være en brod, der tvinger menigheden til at tænke lidt over julens evangelium.
Det vil sige det glædelige budskab julen
bringer.
Kort forinden min indsættelse her i Verninge havde jeg været på pastoralseminariet, præsteskolen om man vil,
og en af opgaverne var at skrive en
juleprædiken. Det var jo
egentlig nemt nok, for
der var jo ingen facitliste. Det var bare at gøre
det. Mine medstuderende læste den, grinede lidt
og sagde, ja’e, den er helt
god, men sådan en prædiken kan du ikke holde
den første jul. Det kan du
først når du kender menigheden.
Men tekster har det med at sætte sig
fast.
Når man først har skrevet en historie, så er det
svært at finde på en ny historie om det samme
emne. Så jeg fik den ide, at jeg ville holde min
studieopgave som rigtig juleprædiken. Så måtte det briste eller bære. Og jeg vil næppe glemme det sus i kirken da jeg citerede rapperen MC
Einar fra prædikestolen. Det var man vist ikke
vandt til.
Prædiken fortalte også lidt om, hvorfor vi holder jul, både på den ene og anden måde, og
derfor tænkte jeg, at det måske kunne være interessant at stifte bekendtskab med den igen
her op til jul.

Så her er uddrag fra min første juleprædiken i
Verninge Kirke juleaften 2006.
En af de ting mange af os gør hvert år til jul, det
er at gå i kirke. Rundt om i landet fyldes kirkerne, og så er det ikke engang den største helligdag i kirkeåret. Den største dag er påskedag,
dagen for Herrens sejr over døden og opstandelse til det evige liv. Den dag der overhovedet er grunden til at vi er kristne, nemlig at vi i
Kristus har frelse og evigt liv. Juleaften er ikke
engang en rigtig helligdag, det er i morgen juledag, der er det. Det er i morgen vi holder højmesse. Alligevel er det i dag vi fejrer julen, i dag
kirkerne fyldes landet over. Hvorfor nu det? Det
er fordi vi i dette land holder jul aftenen før
helligdagen. Og hvorfor så det? Jo’e engang
da vi var katolikker, holdt vi midnatsmesser
når helligdagen begyndte klokken 12 midnat. Så sad folk oppe og ventede på at de
skulle i kirke. Ventetiden blev så brugt til
at sidde og hygge sig, og fejre den kommende helligdag. Derfor holder vi
også Skt. Hans aften dagen før Skt. Hans dag,
og Mortens aften dagen før Morten Bisps
dag. Sådan har gamle skikke lagt grund til
traditioner vi har holdt
fast ved i generationer. Skt. Hans bålet og
Mortensgåsen er om
aftenen, dagen før, og
på selve dagen sker der
ikke noget videre særligt.
Nu er julen alligevel så særlig, at vi også holder
jul juledag, ja den er så særlig at vi holder jul i
to dage. Og inden for de sidste år har vi nået erkendelsen af der skal ske så meget, at også juleaftensdag er ved at blive en national fridag.
Hvad er det så der er så særligt ved julen, at
den må fejres i mindst to helligdage og tre fridage helst en hel ferie, til vi er over nytår?
Af samme grund som Josef og Maria drog op
fra Nazareth, som vi lige hørte i evangeliet. Josef og Maria skulle på en måde også hjem.
Hjem til hvor Josef kom fra, hjem til sin slægts
udgangspunkt. Josef og Maria var de første der
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Lidt om Sankt Lucia
skulle hjem til jul, den første jul, for det var Jesu
fødselsdag de kom hjem til.
En af de ting der er så hyggeligt ved gudstjenesten juleaften er at det er det samme evangelium der læses op. Ligesom det er de samme
radiohits i radioen og de samme Disney film
i fjernsynet er gudstjenesten juleaften en sikker tradition. Vi ved hvad der skal ske, vi holder
af at julen er som den plejer. Det kan være en
af de største prøvelser for nygifte, hvor skal vi
holde jul? Dine eller mine forældre, og den ene
spiser and og den anden flæskesteg. Det kan
være svært at måtte lære at ens barndoms jul er
tabt for altid. Derfor længes man hjem. Det er
i det hele taget det bedste ved julen. Ligesom
Josef og Maria skal man hjem til jul, hvis man
da er så heldig at have et hjem at tage hjem til.
Hjem er det man skal hjem til, som Jesper Klein
så rigtigt sagde i en tv-reklame. Er man ensom,
så er julen den tid man er mest ensom. Der er
ingen familie, at holde jul med. For nogen der
har en familie er julen den sværeste tid, for af
en eller anden grund går det altid galt. Og i julen har alle store forventninger til at i år skal vi
være venner. Det gør derfor mest ondt når familieidyllen går i stykker i julen, for det er netop
i julen at familien skal samles. Det er familien
der fejres, det er familiens fællesskab der genindstiftes, og sender os videre til næste år. Det
er i julen vi finder vores rødder, vores ophav. Ja
vores væsens rod, et holdepunkt i en omtumlet
og ofte rodløs tilværelse i en verden der er så
omskiftelig, og hvor værdier skiftes ud hele tiden. Derfor er det så vigtigt at det er de samme
ting vi gør.
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”Det er de samme ting vi spiser. De samme ting
vi laver, de samme ting i tv. De samme julegaver og samme pengeproblemer. Det er dyrt
og hårdt. Udelukkende overtrukne kontokort.
Overflod og fråds med familie og venner, samvittigheden klares med en ulandskalender.” sådan synger MC Ejnar. Hans sang handler om
hvordan københavnere og andre, har travlt
med at handle på strøget og i de kendte stormagasiner. Julen bliver i sangen en hovedløs
forbrugsfest, hvor det kristne sindelag er nedskrevet til en papkalender fra Danmarks Radio.
Han tager fejl. Fremmødet i enhver kirke enhver
juleaften siger noget andet. Jeg talte før om,
hvordan juleaften for mange er årets største kirkebegivenhed. Den aften hvor vi fejrer det kæreste vi har, vores families fællesskab. Den dag
er det meget vigtigt, at vi kommer i kirke. Jeg
tror ikke på at det bare er fordi at det er tradition. Den dag da vi føler vi et familiefællesskab
og berøringen bagud til slægters fortid. Slægt
skal følge slægters gang, som vi synger i en julesalme. Den dag, om det så er den eneste dag
i året, den dag skal vi mærke det kristne fællesskab. Vi føler det stærkt alle sammen, vi ser det
i hinandens øjne, i aften er vi fælles. I aften har
vi fællesskab med Jesus Kristus. I dag rører nutiden, fortiden og fremtiden og rækker helt ind i
evigheden. Kristus blev korsfæstet for vore synders skyld. Han sejrede over mørket og døden
og i hans soning har vi frelse i det evige liv. Derfor fejrer vi påske. I julen fejer vi ikke blot fællesskabet med vores familier, men fællesskabet i
den levende Kristus. I grunden meget passende
at fejre den levende Kristus den dag han blev
født. Amen.

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 én 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.
Niels Lysebjerg

Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
Nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia
Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst
glad vil du bringe.
Skænk os af lykkens væld
lige til livets kvæld
Santa Lucia, Santa Lucia
Komponist: Alex Garrf
Tekst: Ukendt
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Vejledning

Aktiviteter

Søndag den 8. december kl. 16.00
Julekoncert i kirken
Sine Nomine vil spiller og synger et bredt udvalg af julesange. Der bliver også plads til fællessalmer.

Fredag den 13. december kl. 17.00
Luciaoptog i kirken
Igen i år vil vores fremragende organist og kirkesanger, lede børnekoret fra Verninge Skole,
når de går i Lucia-optog i kirken. En smuk begivenhed hvor kun de levende lys og børnenes
klare sang lyser kirkerummet op. Efter indto-

get, vil der være en kort familievenlig gudstjeneste, hvor vi igen skal høre børnekoret, inden
de igen med levende lys går syngende ud af
kirken.
Præcis som sidste år henstiller vi venligst til at
man venter med at tage billeder til udgangsprocessionen, for ikke at ødelægge den smukke
stemning ved indgang. Også selvom man undlader at bruge blitz, da moderne kameraer fokuserer ved kraftigt rødt diode-lys.
Vi ved det er fredag op til Jul, men Lucia-dagen
er jo den 13 og vi håber at rigtig mange børn
og forældre bakker op om denne dag alligevel
Efter gudstjenesten er menighedsrådet være
vært med pølser og brød, hvorfor tilmelding er
nødvendig. Det kan ske til Hanne Kirsten,
tlf. 64 75 18 13 eller mobil 28 57 45 46
Vel mødt.

Torsdag den 16. januar kl 19.00
Foredrag ved Niels Lysebjerg
Emne: Den danske Folkekirke.
Sted: Konfirmandstuen.

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
Dansk Folkemusik
Oplev dansk folkemusik, når Arne Jørgensen
(Verninge) finder violinen frem og spiller sammen med Johnnie Frederiksen (Ringe) på harmonika og Klavs Soelmark (Ringe) på tværfløjte.

Barbara Kjeldsberg Abboud Damm
Anna Bødker Pedersen
Olivia Emil Baaring

Erna Eline Louise Madsen
Per Danielsson
Marie Pedersen
Vivi Hammershøj Washuus

Viede

Dåb

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

De tre spillemænd er alle erfarne folkemusikere, og vil denne aften fylde Verninge Kirke med
dejlig spillemandsmusik, lige fra stille valse til
livlige hopsaer. Aftenen bliver en musikalsk spillemandstur med musik fra mange egne af Danmark, fællessang og med en kaffepause.
Sted: Verninge Kirke

Turen går til Spenstrup Kirke og Hvidsten Kro,
hvor vi skal have deres berømte æggekage.
Derefter går turen til den Gamle By i Århus,
hvor vi drikker kaffe, og kan gå rundt og se
byen.
Mere om turen i næste blad.
Tilmelding til Hanne Kirsten, tlf. 64 75 18 13
eller 28 57 45 46.

Døde

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.
Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Søndag den 15. juni
Sogneudflugten

Døbte/fremstillede

Fødsel

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.

Janni og Klaus Malmos Nørgaard
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Kalender
December			

1. 10.30 Højmesse
1. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg
8. 9.15 Gudstjeneste
2. søndag i advent
			 Niels Lysebjerg
		
16.00 Julekoncert
Se mere side 6.
13. 17.00 Børnegudstjeneste
Lucias dag
			 Niels Lysebjerg
15. 10.30 Højmesse
3. søndag i advent
22. 9.15 Gudstjeneste
4. søndag i advent
24. 14.00 Julegudstjeneste
Juleaften
			 Niels Lysebjerg
24. 16.00 Julegudstjeneste
Juleaften
			 Niels Lysebjerg
25. 10.30 Højmesse
Juledag
			 Niels Lysebjerg
26. 10.30 Højmesse
Anden juledag
29. 9.15 Gudstjeneste
Julesøndag
			 Niels Lysebjerg

16. 19.00 Foredrag ved Niels Lysebjerg
19. 9.15 Gudstjeneste 2. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg
26. 10.30 Højmesse
3. s. e. helligtrekonger
			 Dorthe Terp Dahl

Februar				

2. 9.15 Gudstjeneste 4. s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg
9. 10.30 Højmesse Sidste s. e. helligtrekonger
			 Niels Lysebjerg
16. 9.15 Gudstjeneste Søndag septuagesima
			 Niels Lysebjerg
23. 10.30 Højmesse
Søndag seksagesima
			 Niels Lysebjerg
26. 19.00 Dansk Folkemusik Se mere side 7.

Januar				

1. 16.00 Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag
			 Niels Lysebjerg
5. 9.15 Gudstjeneste
Helligtrekongers s.
			 Niels Lysebjerg
12. 10.30 Højmesse
1. s. e. helligtrekonger
			 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. 20 54 68 14, 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. 64 75 18 13, 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

