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Indtryk fra Sognetur til Hjerl Hede
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Kom og syng i  
Kirkernes Børnekor
Onsdage kl. 15.30-16.45  
i Tommerup Sognehus
For alle drenge og piger fra 3., 4., og 5. klasse i  
Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge sogne. 

• Når du synger bliver du glad

• Kor = fællesskab

• Du lærer nye sange

• Vi skal danse, klappe og grine

• Kor er sjovt

Vi synger i kirkerne til gudstjenester og andre arrangementer. 
Koret har sæsonopstart onsdag den 17. august 15.30

Du er velkommen til at prøve et par gange, før du melder dig til. 
Koret er gratis!

Har du spørgsmål, så kontakt korleder Karen Folke Olsen på 
mobil 22 42 52 11 eller mail: karen@folkeolsen.com 

Koret er et samarbejde mellem de 4 sogne Broholm, Brylle, 
Tommerup og Verninge. 
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Katedralbio
I den kommende vinter-
sæson vil Vor Frue Kirke i 
Assens lægge unik ramme 
til en række filmaftner med 
bibelsk, historiske eller ek-
sistentielt tema, nyere som 
ældre, kendte som mindre 

kendte, der vil blive præsenteret af præster fra 
provstiet. I forbindelse med filmaftnerne vil der 
blive serveret en forfriskning. Der er fri entré.

Tirsdag den 11. oktober kl. 21.00 
Tør du bade i mørke?
For de fleste mennesker er havet nærmest et 
paradis, der giver mulighed for svalende duk-
kerter i sommervarmen og blæsende gåture 
i vinterstorme, men havet kan også være alt 
andet end paradis, når frygten for livet under 
overfladen eller angsten for det dybe vand 
tager over. Men hvad er det, vi er bange for? 

Siden tidernes morgen har vandet og dets 
skabninger været omdrejningspunktet for ver-
dens civilisationer. Livet udspringer af urdybet, 
men urdybet er ikke kun en skabende kilde, det 
rummer også voldsomme kræfter og ukendte 
skabninger, der truer med at ødelægge det 
paradis, som mennesker drømmer om.

Havet og dets ukendte beboere er også om-
drejningspunktet i Steven Spielbergs ikonfilm 
“Dødens gab” (1975). Og spørgsmålet denne 
aften er, om de fleste ikke har oplevet en ube-
vidst frygt for havets ukendte dyb, men hvor-
for? Det dykker vi ned i sammen med Spielberg 
og verdens mest berygtede haj. 

Introduktion ved sognepræst Nicolai Røge, 
Vissenbjerg

Torsdag den 3. november kl. 21.00 
Kærlighedens ophav?
Filmen Stille Lys er lavet af den mexikanske in-
struktør Carlos Reygadas i 2007. Han har både 
skrevet manuskriptet og har stået for pro-
duktionen. Filmen foregår i et lille menonittisk 
samfund i Mexiko. Bortset fra en enkelt er alle 
skuespillerne amatører – de spiller simpelthen 
sig selv. Filmen skildrer et trekantsdrama mel-
lem landmanden Johan, hans kone Ester – og 
hans elskerinde Marianne og stiller spørgsmå-
let:  ”Hvor kommer kærlighed fra”?  Det er en 
stille og smuk film med mange hilsener til den 
danske filmskaber Carl Th. Dreyer.

Filmen er i øvrigt den hidtil eneste film, der er 
lavet på plattysk”. 

Introduktion ved sognepræst Dorthe Terp 
Dahl, Brylle
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SMS - et Samarbejde Mellem Sogne
Med dette initiativ genopleves en tidligere 
foredragsrække i Provstiet.

Sæsonens overordnede tema er ”Tro til Tiden 
– Tid til Troen”, hvor forskellige foredragshol-
dere hver især vil fortælle om deres tilgang til 
troen ud fra titlen ”Kristendommen ifølge”

I efteråret er planlagt følgende:

Onsdag den 5.  
oktober kl. 19.00 
Kristendom ifølge 
Lisbeth Smedegaard 
Andersen.
Lisbeth Smedegaard 
Andersen er teolog, salme- 
digter, forfatter, kunst- 

historiker og har virket som præst i Sømands-
kirken, Risskov Kirke, Holmens Kirke og ved den 
danske kirke i Paris. Hun er repræsenteret med 
adskillige salmer i Den Danske Salmebog og 
mangfoldige andre salmeudgivelser.

Glamsbjerg Sognehus, Poul Mose Parken 70, 
5620 Glamsbjerg

Onsdag den 16. 
november kl. 19.00 
Kristendom ifølge 
Kåre Gade
Kåre Gade har været re-
daktør for Kirke.dk siden 
2018, klummeskribent på 
Kristeligt Dagblad siden 

1997. Tidligere kommunikationsrådgiver og 
redaktør i Helsingør Stift, presseattaché ved 
Danmarks ambassade i London, programvært 
og tilrettelægger på DR P1, kirkeredaktør på 
Kristeligt Dagblad samt musiker, komponist, 
højskolelærer, reklametekstforfatter og forfat-
ter til blandt andet børne- og kogebøger.

Vissenbjerg Sognehus, Vestergade 4, 5492 
Vissenbjerg

Pris pr. foredrag 50 kr. som inkluderer  
kaffe/kage.

Allehelgensøndag 
Lidt om Allehelgen
Allehelgenssøndag er i den danske folkekirke 
den første søndag i november.

Indtil Struensees Helligdagsreform i 1770 var al-
lehelgensdag den 1. november, men Struensee 
besluttede, at allehelgensdag skulle rykkes 
den første søndag i november. Aftenen før 
allehelgensdag er allehelgensaften. I andre 
lande og i andre kirkeretninger en den lu-
thersk protestantiske fejrer man stadig allehel-
gen den 1. november. I Storbritannien kaldes 
Allehelgensaften for Halloween, en sammen-
trækning af ”Alle Hallows eve” oversat; alle 
helgeners aften. Dagen hænger sammen med 
”alle sjæles dag” som ligger dagen før og i 
angelsaksisk tradition har gamle keltiske dø-
deritualer overlevet, som så er blevet den fa-
stelavnsagtigte fest vi kender i dag, hvor børn 
og voksne klæder sig ud, laver græskarlygter 
og er ”uhyggelige” sådan mest for sjov. Men 
det er en tradition der har meget lidt med den 
kristne kirke at gøre. 

Mindegudstjeneste 
Søndag den 6. november kl. 19.00
Nu er vi jo lutheranere, så vi fejrer ikke læn-
gere helgener, i stedet for er dagen blevet den 
dag hvor vi mindes. Derfor er en Alle Helgens 
Gudstjeneste er en aftengudstjeneste, der 
er lidt mere stille end vanligt med lidt mere 
plads til refleksion. Det er en Gudstjeneste 
med dæmpet lyd, og mange levende lys, en 
gudstjeneste hvor vi mindes dem vi har taget 
afsked med fra Verninge Sogn siden sidste Alle 
Helgen. Efter prædiken vi læse navnene op på 
de der er taget fra os og tænde et lys til minde 
om hver enkelt af de som er blevet bisat fra 
Verninge Kirke i det forgange år.

Alle er naturligvis velkomne. 
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Et efterår fyldt med aktiviteter i kirken
Høstgudstjeneste i præstegårdshaven 
Søndag den 11. september kl. 10.30
En  gudstjeneste hvor vi takker for nok en som-
mer og en forhåbentlig udbytterig høst, der 
trods vores respektive erhverv, stadig er afgø-
rende for at vi ikke kender til frygten for at gå 
sultne i seng. 

Traditionen tro holder vi igen i år høstgudstje-
neste i det fri. I år bliver det i den smukke præ-
stegårdshave, hvor der er læ for vinden, og 
hvor pavilloner vil sikre os imod evt stikkende 
sol, eller stille sommerregn. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært 
ved en frokost. Der altid nok til alle, og alle er 
naturligvis velkomne, børn som voksne. 

Syng sammen aften 
Torsdag den 22. september kl. 19.00
Vi inviterer igen til fællessang i Verninge Kirke. 
Vi synger fra Højskolesangbogen, og denne 
gang er det med udgangspunkt i sproget og 
historien. 

Ligesom sidste gang vil vi rigtig gerne opfylde 
ønsker til fællessang. 

Fællessangen ledes af vores kirkesanger, Ellen 
Kathrine Arve, og Sune Hørsted Jensen ak-
kompagnerer på klaveret

Orienteringsmødet i konfirmandstuen 
Torsdag den 13. oktober kl. 18.00 
Hvert år er der tradition for at alle i sognet kan 
komme og høre om kirkens arbejde Vi præ-
senterer planer for nyt sognehus, status for 
kirke og kirkegård  og kirkens regnskab vil blive 
forelagt. Alle medlemmer af Folkekirken er vel-
komne . Vi starter med smørrebrød.

Agri Business Development 
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
Kom og hør om hvordan ganske få midler 
kan gøre en kæmpe forskel for lokale land-
mænd i Zambia. Kirsten og Tage kommer og 
fortæller om deres arbejde i foreningen Agri 
Business Development. Foreningen arbejder 
med at støtte udviklingen af landbruget hos 
småbønder i Zambia. I samarbejde med de 
lokale landbrugskonsulenter er det lykkedes 
at komme i gang i nogle få lokalområder, og 
der efterspørges nu udviklingsaktiviteter i hele 
Chingola distriktet. 

2 x Andersen  
Onsdag den 9. november kl. 19.00 
Povl Christian Balslev kommer og fortæller 
om to store danske forfattere, der har meget 
andet end navnet til fælles, nemlig H.C.  
Andersen og Benny Andersen 

Indimellem vil vi få lejlighed til at synge nogle 
af de to forfatteres kendte sange .

Povl Christian Balslev er til daglig organist i 
Svendborg og en meget levende formidler 
både i ord og musik. Takket være Carl Ivar 
Rasmussen Fond kan vi tilbyde dette flotte  
arrangement helt gratis. 
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Fødsel
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 behjælpe-
lig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige 
praktiske ting.  
Anmeldelsen skal foretages senest to hver-
dage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal 
foretage bisættelsen eller begravelsen.  
Præsterne taler gerne med de pårørende.

Vejledning
Invitation til 

Babysalmesang 
Efterår 2022

Kære forælder

Vi vil gerne invitere dit barn og en voksen 
til at gå til babysalmesang her i efteråret. 
Babysalmesang en rigtig god mulighed for 
gode stunder med dit barn, ro, musik og for-
trolighed med kirkerummet, og for at møde 
andre små og deres voksne. Babysalmesang 
arrangeres sammen med vores nabokirker i 
Verninge og Brylle og vi skiftes til at arrangere. 

Vi håber du og dit barn har lyst at være med

Hvem: For forældre/bedsteforældre og ba-
byer i alderen 2-12 måneder

Hvornår:  Opstart onsdag den 21. september 
kl. 10. Vi mødes en gang om ugen i 8 uger. (i 
uge 42 holder vi pause)

Hvad: Vi synger salmer og lytter til musik, mens 
vi vugger, danser og laver fagter. Vi bruger 
også forskellige rekvisitter, så de små får sti-
muleret så mange sanser som muligt. 

Efter ca. 40 minutters sang, er der tid til en kop 
kaffe/the i sognehuset 

Tilmelding: Til Karen Folke Olsen via sms på 
22425211 snarest muligt, da det er ”først til 
mølle”. Oplys dit eget og barnets navn samt 
barnets fødselsdag.

HVOR: Tommerup kirke, Kirkebjerg 2, Tommerup



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
September
 4. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   12. søndag efter trinitatis
 11. 10.30 Høstgudstjeneste  Niels Lysebjerg 
   13. søndag efter trinitatis 
    Info på side 6
 18. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   14. søndag efter trinitatis
 22. 19.00 Syng Sammen Aften Info på side 6
 25. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   15. søndag efter trinitatis

Oktober
 2. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   16. søndag efter trinitatis
 9. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   17. søndag efter trinitatis
 13. 18.00 Orienteringsmøde Info på side 6
 16. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   18. søndag efter trinitatis
 23. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   19. søndag efter trinitatis
 25. 19.00 Agri Business Development  
    Info på side 6
 30. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   20. søndag efter trinitatis

November 
 6. 19.00 Allehelgensgudstj. Niels Lysebjerg 
   Allehelgenssøndag Info på side 5
 9. 19.00 2 x Andersen Info på side 6
 13. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   22. søndag efter trinitatis
 20. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Sidste søndag i kirkeåret
 27. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   1. søndag i advent

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
Ordningen med kirkebil kan desværre ikke læn-
gere tilbydes. Vi henviser til Flextrafik, der skal be-
tales ved kørslen, udlæg kan så eventuelt refun-
deres ved henvendelse til kassereren.    


