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Nyt fra Menighedsrådet
Et nyt og spændende forår står for døren. I og
omkring Verninge Kirke vil der komme til at ske
en række spændende ting i løbet af foråret og
sommeren.
Først og fremmest skal en række unge konfirmander sige ja til at de vil bekræfte deres dåb.
Det er altid højtideligt og festligt på samme tid,
at se at unge stadigvæk gerne vil være en del af
kirken og det kristne fællesskab.
Med hensyn til de små nye i vores menighed, så
har vi lavet en aftale med Brylle Menighedsråd
om at tilbyde babysalmesang skiftevis i Verninge Kirke og i Brylle Kirke. Vi kan derfor indbyde til Babysalmesang en række tirsdage i april,
maj og juni måned i Verninge kirke. Til efteråret
vil det foregå i Brylle Kirke, så der altid vil være
mulighed for at nyde kirken med de små. Ideen er, at babyer i alderen 0-10 måneder og én
af deres forældre kan komme i kirken og synge
og danse sammen med vores dygtige kirkesanger Louise.
Til de lidt større børn og voksne er der fastelavnssøndag arrangeret en fastelavnsfest sammen med en række foreninger i Verninge. Den
starter med en børnegudstjeneste i Verninge
Kirke, med sang, musik og fortællinger. Herefter
går alle i samlet flok til Verninge Forsamlingshus, hvor der slås katten af tønden og der er
masser af mulighed for sang, dans og leg. Vi håber på til en dag med hygge og masser af flotte
udklædninger.

Lidt senere på året har vi arrangeret en spændende tur med et kraftigt historisk islæt. Den
årlige sogneudflugt går denne gang til Østjylland, hvor vi skal besøge Spenstrup Kirke og
Hvidsten kro, med masser af historier fra 2. verdenskrig. På vejen hjem skal vi se Den Gamle By
i Århus.
I den årlige beretning gennemgår vi vores egen
historie i menighedsrådet for det forgangne
år. Vi er i gang med at beskrive kirkeåret 20122013, det nuværende menighedsråds første år
på banen. Vi skal bruge det til at bevise overfor provsti og stift hvad vi har lavet, men det er
også en oplagt lejlighed til at overveje, om vi
har nået det vi ville, og lægge en taktik for det
næste år. Det er en meget spændende proces.
Årsberetningen bliver gennemgået på menighedsrådsmødet den 16. marts i konfirmandstuen, og alle er velkomne til at komme og høre,
samt at give sit besyv med. Jeg vil godt bemærke her, at alle menighedsrådsmøder er offentlige, og at du altid er velkommen til at komme!
Hvis du har lyst til at blive en del af menighedsrådet, så har vi valg til menighedsrådet til efteråret, idet Verninge Menighedsråd kun er valgt
for en 2 årig periode, som en del af en forsøgsordning der er lavet for en række kirker i Danmark. Der kommer mere om det i det næste
kirkeblad.
Lene Jultved

Døbte/fremstillede

Døde

Anna Bødker Pedersen, Solevad
Olivia Emil Baaring, Naarup
Simone Steen Madsen, Bregnemose
Andreas Kristian Vilhelmsen, Verninge
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Inger Hansen, Glamsbjerg
Niels Otto Anderson, Naarup
Vivian Rasmussen, Verninge

Sogneindsamling 2014

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

søndag den 9. marts 2014.
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 Niels Lysebjerg i Verninge Sogn.

Bliv indsamler
Vi mangler indsamlere til nogle af vore ruter, så
har du et par timer søndag den 9. 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
Niels Lysebjerg tlf. 64 75 11 50,
nelh@km.dk
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Vandringen på søen
Fra prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger.
I Mattæus-evangeliet 14,22-33 læser vi om
”vandringen på søen” Og det er jo nok om muligt den meste kendte deltalje ved Jesus. For
det at gå på vandet er præcist så overmenneskeligt, at det gør indtryk. Og utallige er vittighederne da også omkring det at gå på vandet. Men der er andre pointer i fortællingen
der begynder med at Jesus vil være alene. Det
kan vi alle have brug for. Selv Jesus kunne have
brug for at være alene. Være alene og bede til
Gud. Det er når vi er alene at vi kan få så meget ro i vores sind at vi kan tale med Gud, at vi
kan mærke ham inden i.
Lytte til ham, for han taler
til os gennem hjertet. Det
er i det hele taget blevet
en udfordring for mange
i dag. At være alene med
sine egne tanker. Alene
med sig selv. Måske derfor at alle disse elektroniske medier og sociale netværk er blevet vigtige. Fordi de gør at vi ikke føler os
alene. Ja den største frygt
er at være helt alene forladt af alle, forladt af Gud.
Disciplene i båden når at
komme meget langt væk
fra Jesus. Men det er blæst
op til storm på den enorme sø. Og pludselig kommer Jesus gående ud til
diciplene. Og de kan ikke
genkende ham. De tror de
ser et spøgelse. For han kommer til dem fra en
højst uventet kant.
Vi kan alle komme derud hvor vi føler os forladt af alle. Hvor vi føler at alt har tabt sin mening. Men Jesus siger hvem han er. Han siger
det til disciplene, og da kommer de til tro. Sådan er det også med os. Jesus giver sig til kende
i evangelierne, og vi ved da hvem han er og vi
kommer til tro. Mange når aldrig at høre hvem
Kristus er og forbliver i en eller anden diffus tro
på alverdens overtro. En tro der sjældent holder
når bølgerne går højt. Og det gør de her på Genesareth sø. Stormen raser. Men først siger Pe4

ter at hvis Jesus vil, så kan også Peter gå på vandet. Og Jesus kalder ham ud til sig. Og Peter går
faktisk på vandet. Alle ved at Jesus gik på vandet, hvor mange kan egentlig huske at det gjorde Peter også? Sådan kan det være at være troende. Så kan man de mest utrolige ting, så kan
man overkomme det helt umulige, man kan
række langt ud over sig selv.
For da har man Guds styrke i sig. Men som alle
mennesker kan vi blive fyldt med frygt og mismod. Stormen der rejser sig, er et billede på alle
de ulykker al den sorg og modgang vi mennesker kan komme ud for. Ja der kan opstå storme
i ens liv, tro mig jeg
har været der, storme
som sender en ud af
kurs, som truer med
at ødelægge en og
sænke en. Den storm
ser Peter komme i
mod ham og han mister troen. I det øjeblik kan han ikke længere gå på vandet, i
det øjeblik har han
intet andet end et fortvivlet håb tilbage.
Frels mig Herre, thi
jeg drukner. Han er
helt derude hvor der
intet andet er tilbage
end et frønnet håb en
desperat bøn midt i
håbløsheden. Og det
er der han bliver frelst.
Han følte sig næppe
frelst da han gik alene på vandet overfor Jesus.
Ja der følte Peter sig måske ligefrem guddommelig sammen med Jesus. Men da han som et
ynkeligt menneske på randen af udslettelse
ikke havde andet tilbage end et spinkelt håb
basseret på en liden tro, en tro på trods af tvivl
og håbløshed, da blev han frelst.

Aktiviteter

Søndag den 2. marts kl. 14.00
Fastelavns søndag
Børne- og fastelavnsgudstjeneste

Babysalmesang i kirken
Tirsdag den 22. april
kl. 10.00-11.30

I lighed med tidligere år vil vi fejre fastelavnssøndag med en børnegudstjeneste, hvor bøn
og velsignelse, følges af sang, musik og fortælling. En dag hvor man godt må komme i kirken,
som smuk prinsesse, eller farlig pirat eller hvad
man nu har lyst til og være glad og i godt humør. Efter den relative korte gudstjeneste, kan
man så følges af ned til forsamlingshuset, alle
foreninger i Verninge holder fest med tøndeslagning og fastelavnsboller og hvad dertil hører.

starter et forløb med babysalmesang.
Babysalmesang er musikalske oplevelser og
vellyd for små ører. Vi skal synge nogle udvalgte
salmer samt børnesange som er skrevet til de
musikalske stunder I har derhjemme.
Det lille barns sanser skal stimuleres, så vi skal
blandt andet opleve klokkespil og andre instrumenter i kirkerummet, men stemmen er det
centrale element.
Musik skaber glæde og selv helt små børn vil
ganske hurtigt kunne genkende de salmer og
sange vi synger.
Alle de melodier vi får ind i øret vil lagre sig i
den musikalske hukommelse, til gavn og glæde
for resten af livet.
Alle babyer mellem 2 og 10 måneder er velkomne og forløbet er gratis. Der er plads til
max. 10 babyer med deres mor/far, og det
strækker sig over 8 mødegange.
De øvrige tirsdage er følgende 29. april, 6.
maj, 13. maj, 20. maj, 27. maj, 3. juni og 10. juni
2014.
Tilmelding er nødvendig og pladserne tildeles
efter først-til-mølle til undertegnede på mobil
20 71 70 20 eller mail: louise@odgaard.dk. (med
navne, adresse, tlf.nr.)
Jeg glæder mig til at hilse på jer, når foråret for
alvor er over os!
Louise Odgaard.

Tirsdag den 4. marts kl. 19.00
Optakt til Sogneindsamlingen
Foredrag i Brylle kirkes sognehus
Som optakt til Folkekirkens Nødhjælpsindsamling den 9. marts ,
holder Kirsten og Jørgen Flensted Jensen. Et
foredrag om sulte og
tørke katastrofen i Etiopien. Brylle menighedsråd inviterer.

Onsdag den 12. marts kl. 19.00
Årsberetning 2012-2013
Ved menighedsrådsmødet bliver årsberetningen 2012-2013. gennemgået. Alle er velkomne
og menighedsrådet er vært med lidt godt til
ganen!
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Aktiviteter

Søndag den 4. maj kl. 10.00
Konfirmation
Amalie Louise Hansen
Andrea Blatt Mørkhøj
Christian Skjellerup Jacobsen
Emil Hansen
Emil Østerby Jacobsen
Johannes August Andersen
Kasper Schulz Frederiksen
Kristoffer Feldballe Bruus
Mathias Nygaard Nielsen
Mathias Varto Mogensen
Mia Clemmensen
Nathalie Eckhoff Zitz
Nikolaj Alexander Juul
Signe Lydersen Schjødt Jensen
Simon Hjortshøj Tempelaars
Sofie Harrekilde Forchhammer
Thea Christensen

Søndag den 25. maj kl. 19.00
Gratis biograftur i
Glamsbjerg biograf.
Som optakt til udflugten den 15. juni til Hvidsten kro, har menighedsrådet arrangeret en aften hvor vi viser filmen om Hvidstens gruppen
Efter filmen bliver der serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne også dem der ikke skal med
på turen. Alt er gratis.
Hvis man ikke har mulighed for transport , så
sig det ved tilmeldingen, så sørger vi for kørsel.
Tilmelding senest 1. maj til Hanne Kirsten
tlf. 64 75 18 13 eller 28 57 45 46.

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
en ½ time før altså 9.30 og døren åbnes så for
øvrige kirkegængere klokken 9.40.
Det er grundet gudstjenestens natur af festgudstjeneste tilladt at fotografere og videofilme under konfirmationen, så længe man udviser almindelig sund fornuft og mådehold.

Tirsdag den 3. juni kl. 19.00
Salmemaraton i Verninge Kirke
Den 3. juni når salmemaratonen i Assens Provsti
til Verninge, hvor vi vil synge udvalgte morgen
og aftensalmer.

Torsdag den 19. juni kl.19.00
Midsommerkoncert
Det er med forårs og sommer sange, Louise
synger solo og der vil være fælles sange.
Vi håber rigtig mange vil komme og høre Louise vores kirkesanger og Ingalena ved orglet .
Det plejer at være en rigtig god oplevelse.
Aktivitetsudvalget.
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Vejledning
Søndag den 15. juni
Sogneudflugten
Vi starter fra Graverhuset kl. 7.30
Turen går i år til Spentrup Kirke, som ligger en
halv times kørsel nord for Aarhus.
Det er en kirke fra 1100 tallet, der er lidt kalkmalerier. Sognepræsten vil fortælle om kirken.
Tæt ved kirken ligger Blichers mindestue, som
blev grundlag i Spentrup gamle præstegård.
Her levede digteren fra 1825 til han døde 1848.
I huset skrev Blicher sine mange noveller og
melodier.
Så kører vi til Hvidsten Kro, hvor vi skal have deres berømte æggekage med hvad dertil hører
og is.
Turen går derefter mod Aarhus til Den Gamle
By.
Den Gamle By er som at træde ind i en mindre
dansk købstad i 16 - 1800 tallet, med sine boliger butikker og værksteder.
Man kan gå rundt og se byen, man kan også
sidde på en bænk, og nyde atmosfæren.
Når vi har været rundt og set Den Gamle By,
drikker vi kaffe, og derefter går turen igen mod
Fyn.
Hele ture, med kaffe og rundstykker om formiddagen mad til middag kaffe om eftermiddagen
indgang til Blichers mindestue og indgang til
Den Gamle By, er kr. 400 pr. person , drikkevare
til middagsmaden er for egen regning
Tilmelding til Hanne Kirsten senest 1. juni på
tlf. 64 75 18 13 eller 28 57 45 46
Så håber vi på godt vejr .
Aktivitetsudvalget

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			

2. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste Fastelavn
			 Niels Lysebjerg
Læs mere side 5
4. 19.00 Optakt Sogneindsamling Se side 5
9. 10.30 Højmesse
1. søndag i fasten
			 Dorthe Terp Dahl
			
Sogneindsamling Læs mere side 3
12. 19.00 Menighedsrådsmøde
Se side 5
16. 9.15 Gudstjeneste
2. søndag i fasten
			 Niels Lysebjerg
23. 10.30 Højmesse
3. søndag i fasten
			 Niels Lysebjerg
30. 9.15 Gudstjeneste
Midfaste søndag
			 Niels Lysebjerg

April
6. 10.30 Højmesse
Mariæ bebudelses dag
			 Niels Lysebjerg
10. 19.00 Menighedsrådsmøde
13. 9.15 Gudstjeneste
Palmesøndag
			 Dorthe Terp Dahl
17. 10.30 Højmesse
Skærtorsdag
			 Niels Lysebjerg
18. 10.30 Langfredag messe
Langfredag
			 Niels Lysebjerg
20. 10.30 Højmesse
Påskedag
			 Niels Lysebjerg

21. 9.15 Gudstjeneste
Anden påskedag
			 Dorthe Terp Dahl
22. 10.00 Babysalmesang
Læs mere side 5
27. 9.15 Gudstjeneste 1. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg

Maj
4. 10.00 Konfirmation 2. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
Læs mere side 6
8. 19.00 Menighedsrådsmøde
11. 9.15 Gudstjeneste 3. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
16. 10.30 Gudstjeneste
Bededag
			 Niels Lysebjerg
18. 10.30 Højmesse
4. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
25. 9.15 Højmesse
5. søndag efter påske
			 Dorthe Terp Dahl
		
19.00 Biograftur - Hvidstensgrp. Se side 6
29. 9.15 Gudstjeneste Kristi himmelfarts dag
			 Dorthe Terp Dahl

Juni

1. 10.30 Højmesse
6. søndag efter påske
			 Niels Lysebjerg
3. 19.00 Salmemaraton
Læs mere side 6
15. 7.30 Sogneudflugt
Læs mere side 7

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

