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Provstisyn af kirke, kirkegård og præstegård 
Den 28. september var der provstisyn. Medens 
menighedsrådets eget udvalg afholder syn af 
alle kirkens bygninger hvert år, er der hvert 4. 
år provstisyn, hvori provsten, provstiets byg-
ningssagkyndige, præstens tillidsrepræsen-
tant og menighedsrådets bygningssagkyndige 
også deltager.  Præstegården blev gennem-
gået ude og inde, og der var kun mindre re-
parationer, der skal udføres de kommende år. 
Præstegården er vel vedligeholdt. 

Kirkegården fik skudsmålet overmåde vel ved-
ligeholdt og smuk. Kirken mangler endnu den 
udvendige trappe, men nu lysner det, og den 
skulle gerne komme op før jul. Herefter vil det 
være muligt igen at komme på loftet, så tag 
og bjælker kan efterses. Vi ved at der er en 
meget dårlig bjælke, og den er der bevilget 
istandsættelse af. Kirkens vinduer skal istand-
sættes i denne synsperiode, ligesom vi håber 
at der bliver midler til indvendig kalkning. Det 
er en langvarig proces, så det varer nok nogle 
år endnu.

Verninge er det sogn i hele Assens provstiet, 
der har den dårligste konfirmandstue og ingen 
faciliteter til møder, foredrag, koncerter o.l.   

Så det er et stort ønske. Vi står højt på ven-
telisten, derfor har vi drøftet beliggenhed, og 
har haft besøg af landskabsarkitekt Helene 
Grenild, der har udarbejdet materiale om en 
fremtidig beliggenhed af sognegården. Når 
den bliver bygget bliver det med den smuk-
keste udsigt.  Vi glæder os i menighedsrådet 
meget til at gå i gang med denne opgave.       

Verningespejdernes Sommerlejr 2021
Verningespejdernes Sommerlejr 2021 til Thorn 
Trines hus ved Vejle fjord!

Lige lidt fra vores sommerlejr
Vi havde en super dejlig sommerlejr, hvor 
Danmark viste sig fra sin bedste side, med 
over 25 grader hele ugen, så vi var så glade 
for at vi havde en lejr som lå lige ned til Vejle 
fjord, så der kom hurtigt, to gange badning 
på programmet, oveni i vores ellers proppede 
program.

De ”store” var på lejr hele ugen, og onsdag 
ankom ulve og juniorer (2-4 kl.) og havde så-
ledes 3 overnatninger i telt, mens bæverne 
kommende 0 kl. og 0 klasse kom fredag, og 
var med til vores fælles dag som var en mid-
delalderdag, med bagning af bolle i primi ovn, 
”mjod” ridderdueller, ringridning, kæmpe ka 
stemaskine, samt lavet Grube stegning (steg  
stegt i jorden) mm. Samt vores fslutningslejrbål.

I løbet af ugen blev der bygget lejrpladser, 
lavet mad over bål, holdt lejrbål, Hike med 
overnatning ud i det smukke men meget bak-
kede landskab omkring Brejning, og vi kunne 
mærke at det var længe siden at vi alle 
måtte være samlet så alle var glade for at 
det endelig var muligt at komme på en rigtig 
sommerlejr.

Spejderhilsen Gruppeleder Vivi Høstrup
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Konfirmand talen
Kære konfirmander. Nu er dagen endelig  
kommet, hvor I kan blive konfirmeret, hvor I kan 
blive fejret, fejret af jeres familier fordi I nu ikke 
længere er børn, men unge mennesker på vej 
ud i livet. 

Det er nu I begynder at bryde op, blive selv-
stændige, helt instinktivt begynder at finde 
Jeres eget ståsted. Også selvom det ikke er 
nemt, det er hårdt. Hårdt at leve op til egne 
men sandelig også sine forældres forvent-
ninger og krav, Nej det er ikke nemt at skulle 
slippe, heller ikke at slippe sit barn. Som far 
ved jeg det. Men jeg kender også den glæde 
og stolthed der er at kunne få lov til at fejre at 
ens barn nu begynder at folde vingerne ud, og 
tage de første forsigtige hop ud over kanten, 
og inderst inde håber vi så inderligt at I vil flyve 
frit, vi tror på jer, stoler på Jer, men vi er også 
bekymrede, det er forældres lod at være be-
kymrede, så derfor er denne dag vigtig, for vi 
fejrer ikke bare at I er ved at være små voksne, 
vi holder gudstjeneste med Jer, hvor I får be-
kræftet den tro, i fik i dåben da vi bar jeg til 
jeres dåb for en 13 14 år siden. 

Naturligvis er det en stor dag, at konfirme-
re sin egen datter, men når jeg tænker over 
det, så er nogenlunde den første årgang, hvor 
jeg også har døbt de fleste af Jer. Så på den 
måde bliver I alle sammen mine børn! Mine 
sognebørn, og jeg har fulgt de fleste af jer lige 
fra børnehaven og frem til i dag. Og jeg har 
haft den glæde og den udfordring af under-
vise jer. 

Nu er det jo ikke fordi det er en lille årgang, og 
hvis der ikke er mange piger, så er der til gæn-
gæld en hel masse drenge. Ja man begynder 
at spekulere i om der er noget med vandet fra 
Verninge Vandværk. Og selvom det har været 
noget af et atypisk år, hvor jeg skulle oplæ-
res i online-undervisning, og vi ikke har haft de 
samme muligheder for at være sammen, som 
tidligere år, så har jeg alligevel fået øjnene op 
for hvilken sammensat og farverig flok drenge 
og piger I er. 

I skal ikke have skyld for at være tavse, men til 
gengæld har I altid været fuld af godt humør, 
og måske vigtigst af alt, I virker til at være 
gode venner. I er forskellige, har forskellige in-
teresser, tanker og følelser, men I er opmærk-
somme på hinanden, giver hinanden plads, 
respekterer hinanden, stoler på hinanden. 

Også piger og drenge imellem. Der er selvføl-
gelig kommet et par stykker til, som måske ikke 
har kendt de øvrige så længe, men jeg kan 
i hvert fald sige at I alle har været en fornø-
jelse at undervise, i det omfang, vi overhove-
det har haft mulighed for at mødes til ordentlig 
undervisning. 

Den evne at kunne indgå i sociale sammen-
hænge, den evne det er at kunne mærke 
andre, at kunne vise andre tillid, og give hinan-
den plads, det er de fineste egenskaber man 
kan have. 

Det er de egenskaber der vil bringe Jer gen-
nem livet. Et liv der vil bringe Jer glæder og 
sorger, for sådan er livet. Der er ingen der kom-
mer igennem livet, uden slag, uden ar på sjæ-
len. Men I vil opdage at det ofte er kammerat-
skab, der hjælper Jer igennem de svære stun-
der. At være en god kammerat, er det bedste 
man kan være. 

I har naturligvis også brug for selvtillid, selv-
værd, og intellekt. Det kan straks være svæ-
rere. Jeg ved der er mange lyse hoveder imel-
lem Jer. At der er dem af Jer der nok skal få de 
fine diplomer fra de højere læreanstalter og vil 
udføre store bedrifter. Men mindre kan også 
gøre det. Det vigtigste er at man er en god 
kammerat, og ind imellem er det vigtigere, at 
man er til at regne med, end at man kan regne 
den ud. 

I kender til at have kammerater. Det ved jeg. I 
er flinke til at hjælpe hinanden. I stoler på hin-
anden. Der findes ikke større kærlighed en at 
sætte livet til for sin venner. Sådan siger Jesus 
i Johannes-evangeliet.  Jesus vil indgyde den 
tro og den tillid og kærlighed i har brug for. For 
den kærlighed der gør os i stand til at elske 
hinanden at tage vare på hinanden at have 
tillid til hinanden, den kærlighed kommer fra 
Kristus, den er Kristus. Og den kærlighed har i 
alle, for det er den kærlighed, der er grundla-
get for et hvert nært kammeratskab. Et kam-
meratskab som jeres. Det er jeres tro på og 
tillid til Kristus, i får bekræftet her i dag. Derfor 
bliver i konfirmeret, ligesom i bliver fejret i jeres 
voksenlivs 

Jeg vil nu sende jer ud på jeres livs rejse, med 
en ganske lille bøn. Gå med Gud, mine børn.

Konfirmander 
Efterår 2021

Triers Atellier
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Aktiviteter
Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis 
foretager jordemoderen anmeldelsen, men er 
fødslen sket uden jordemoder, skal forældre-
ne anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns 
fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse” se-
nest 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 bopæls-
kommunen, hvor der udstedes en prøvelses- 
attest, som medbringes sammen med dåbsat-
tester til samtalen med præsten. Denne attest 
er kun gyldig i fire måneder. 

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præster-
ne, når et dødsfald indtræffer. En begravelses-
forretning 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.

Vejledning
Syng julen ind 
Søndag den 5. december kl. 15.00
Syng julen ind, sammen med Tommerup  
seniorkor. Under ledelse af Lars Nicholaisen.

I Verninge Kirke. 

Luciagudstjeneste 
Mandag den 13. december kl. 17.00 
I samarbejde med Tina Stourgaard og 
Verninge Skole kan vi i år igen glæde børn 
og voksne med en stemningsfuld og smuk 
Lucia-gudstjeneste. 

Der vil af alle voksne deltagere være krav om 
at vise coronapas ved indgangen. 

I år vil der grundet corona ikke blive serveret 
pølser, men alle børn får en godtepose.   

Corona-regler og Jul. 
Årets største højtid står for døren, og samtidig 
har regeringen og folketinget netop i skrivende 
stund indført regler om corona-pas ved sær-
lige lejligheder. For kirkerne betyder det, at 
man skal vise corona-pas ved forsamlinger 
over 200 mennesker. Det vil ikke være nogen 
udfordring i det daglige, men til f.eks. Lucia-
gudstjenesten og juleaften vil det være en god 
ide at medbringe gyldigt coronapas. 

Bemærk at der i år er hele TRE julegudstjene- 
ster den 24. december, der burde således 
være god plads til alle!

Vi følger naturligvis situationen løbende og til-
passer os de til enhver tid gældende retnings-
linjer og opfordringer. 

Spillemandsmusik 
Torsdag den 6. januar  kl. 19.00
Spillemandsmusik i samarbejde med Verninge 
folkedanserne i Verninge Kirke.

Derefter i Verninge Forsamlingshus, med  
kaffekurv og være med til at danse eller  
bare se på.

Torsdag den 10. februar kl. 19.00 
Syng sammen i Verninge Kirke
Akkompagneret af vores organist Ingalena 
Nielsen og kirkesanger Ellen Kathrine 
Arve bliver der lejlighed til både at synge 
gamle sange og salmer, men også nye  fra 
Højskolesangbogen, og mon ikke de også 
giver et par solonumre?

Alle er velkomne.  



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

Kalender
November
 28. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   1. søndag i advent

December
 5. 15.00 Syng julen ind
 12. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   3. søndag i advent
 13. 16.00 Lucia Børnegudstj. Niels Lysebjerg 
   Sankt Lucias dag. 
 19. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   4. søndag i advent
 24. 13.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
  14.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg
  16.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg 
   Juleaften
 25. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Juledag
 26. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   2. juledag

Januar 
 1. 16.00 Nytårsgudstjeneste Niels Lysebjerg  
   Nytårsdag
 2. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Helligtrekonger søndag 

 6. 19.00 Spillemandsmusik
 9. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   1. søndag efter helligtrekonger
 16. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   2. søndag efter helligtrekonger
 23. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   3. søndag efter helligtrekonger
 30. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   4. søndag efter helligtrekonger

Februar 
 6. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   5. søndag efter helligtrekonger
 10. 19.00 Syng sammen
 13. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Septuagesima
 20. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   Sexagesima
 27. 13.00 Børnegudstjeneste Niels Lysebjerg 
   Fastelavnssøndag 

Marts
 6. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   1. søndag i Fasten 

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

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


