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Nye ansigter i kirken og på kirkegården Til pinse når skoven bli´r rigtig grøn ..
Pr. 1. april har menighedsrådet ansat Anna 
Styrk som gravermedhjælp. Anna kommer fra 
en stilling som graver i Håstrup. Hun brænder 
for arbejdet på kirkegården med buske og 
blomster, men vil også varetage opgaver på 
kontoret med administration af gravstederne.

Anna kan også 
synge, så udover 
at være kirketje-
ner på udvalgte 
søndage, vil I 
måske også møde 
hende en gang i 
mellem som kir-
kesanger. Anna 
bor i Vissenbjerg 
med mand og 
børn. Vi byder 
Anna velkommen 
og glæder os til 
samarbejdet.

Den 1. april sagde Ingalena Nielsen sin stilling 
op som organist, da hun har fået arbejde som 
musiklærer. Ingalena og hendes børn har ofte 
spillet og sunget i kirken. Vi håber at de også i 
fremtiden vil komme forbi engang imellem.

Som ny organist har vi ansat Hans Peter 
Thomsen, der også er organist i Brylle. Peter 
har ofte spillet i Verninge, så det er ikke nyt for 

ham. Peter er udan-
net på Det Fynske 
Musikkonservato-
rium, og  er til dag-
ligt skoleinspek-
tør i København, 
men tager turen til 
Fyn hver søndag. 
Gudstjeneste-
tiderne afpasses 
i forvejen, så de 
to præster kan 
vikariere for hin-
anden. Vi byder 
Peter velkom-
men og ser frem til 
samarbejdet. 

Peder Bonde vores faste graver, der har været 
sygemeldt siden januar, vender nu tilbage 
igen. Peder er blevet opereret i sin skulder, og 
er nu under optræning. Vi ønsker Peder vel-
kommen tilbage.

Under Peders sygefravær har vi fået stor hjælp 
af Tom Andersen, der tidligere har været gra-
vermedhjælper hos os. Tom har klaret de 
mange opgaver så flot; en stor tak til Tom for 
hans gode indsats.     

Foredrag i Assens 
Provsti 
I et samarbejde mellem sognene vil der blive  
afholdt en foredragsrække i efteråret 22, to 
foredrag, og i vinteren 23, to foredrag.  

Emnet for foredragsrækken er ”Tro til tiden - 
tid til tro”. Deltagelse koster 50 kr. og der  
serveres et glas vin til hvert foredrag. 

Første foredrag afholdes den 5. oktober i 
Glamsbjerg Sognehus med Lisbeth 
Smedegård Andersen. 

Nærmere om programmet i næste kirkeblad. 

En opfordring
Der har i den seneste tid været mange bisæt-
telser fra Verninge Kirke med mange deltage-
re.Vi har i den forbindelse oplevet uhensigts-
mæssig parkering, bl.a. i naboernes indkørsler, 
på fortove og ved låger. Dette må vi opfordre 
til at høre op. 

Selv ved stort fremmøde kan de 3 parkerings-
pladser dække behovet. Vi opfordrer bede- 
mænd og pårørende til at oplyse om, at 
der kan parkeres 3 steder: Ved graverhuset 
ud mod Assensvej, på Knarreborgvej og på 
Odensevej. Ved låger eller foran låger er  
parkering ikke tillladt. 

Sådan står der i den gamle vise, der omhand-
ler dans og lystighed i den nyudsprungne 
bøgeskov. 

Kirkelig set er pinsen jo at betragte som  
kirkens fødselsdag. Efter at Jesus er faret til 
himmels, har apostlene og den kristne menig-
hed nok følt sig en smule forladt. Men så kom 
pinsen, hvor Guds ånd kom herned og de blev 
fyldt med Helligånden, og kunne tale mange 
sprog, der kunne udbrede evangeliet om Jesus 
Kristus. 

Pinsedag kaldtes i ældre tid for ”hvide søn-
dag”; whitsunday i den engelsksprogede del 
af verden. Pinse på dansk kommer af ordet 
pentekoste, der betyder den halvtredsinds-
tyvende, og det hentyder til  50 dage efter 
påskedag. 

Som til alle kirkelige højtider knytter der sig 
også folkelige traditioner og skikke til pin-
sen, der forbindes med sommerens komme. 
I det gamle bondesamfund var årets højti-
der tæt forbundet til årstiderne, og i pinsen 
drog man ud i skoven og hentede bøge-
grene, og ungdommen festede og dansede 

til den lyse morgen. Gerne skulle man blive 
oppe så længe, at man kunne nå at se pin-
sesolen ”danse”,  dvs. at se solen stå op. 
Traktørstederne havde travlt med servering af 
morgenkaffe i de tidlige morgentimer pinse-
morgen. I byerne drog hele familien ud i skoven 
med madpakken, og det skulle gerne være i 
det fineste puds. 

Pinsesnit betyder det nye sommertøj, og sy-
pigerne havde travlt i dagene op til pinse, se 
billedet ”En Syerske Pinsemorgen”, af Wenzel 
Tornøe, der viser sypigen, der er faldet i søvn 
efter at have syet på en fin kjole hele natten.  
Stråhatten kom også frem til pinse, ofte pyntet 
med blomster. I nyere tid flyttede skovballet 
ind på kroen, således også på Verninge Kro, 
hvor der i mange år var bal pinselørdag til ud 
på de små timer. 

Skikken med pinsefrokost gerne i det grønne 
med madkurven, lever stadig videre, og i de 
senere år er det blevet populært at spise fisk i 
pinsen.   

Lige nu blomstrer den velduftende skovmærke 
med små hvide blomster i skovbunden. Helt op 
til 2016, hvor den sidste kransekone opgav sin 
stand på Odense Torv, kunne man købe skov-
mærkekranse, der kunne hænge i stuen og 
dufte dejligt. En ældgammel tradition var forbi. 
Nu er kransekonen væk, men vi kan da stadig 
selv gå i skoven og finde skovmærkerne. God 
sommer.

Ellen Warring   
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Talen til konfirmanderne
Kære Konfirmander. I er et historisk hold al 
den stund I er det første hold der kan blive 
konfirmeret ganske  efter traditionerne på 
den rigtig dag i maj, her efter coronaen har 
haft lukket landet ned i kortere og længere 
tid. 

Nedlukningerne har bla betydet perioder 
med online undervisning. Der er sikkert dem, 
der mener at online-undervisning kan have 
sine fordele, jeg har svært ved at få øje på 
dem, men jeg er også ved at være en mid-
aldrende mand, der ikke helt kan følge med 
i de nye digitale platforme. 

Sådan kan man pludselig føle sig gammel. 

I dag kalder unge mennesker sådan nogen 
som mig for ”boomers” da jeg var ung, var 
den ældre generation ”reaktionær” men 
det er det samme, og ja. Jeg har været 
ung engang! 

Men der er sket store forandringer siden jeg 
blev konfirmeret i 1983. Muren faldt, der var 
afspænding mellem øst og vest, de tekno-
logiske fremskridt skabte en helt usansynlig 
vækst, der også blevet drevet frem af uhørt 
lave enerigpriser i 90’erne og nullerne. 

Bortset fra en forbigående finanskrise i 
2008 og et par år frem, er det faktisk gået 
helt fantastisk de sidste 40 år. Vi er derhen-
ne, hvor ikke engang jeres forældre nød-
vendigvis kan huske at der ikke har været 
fremgang og vækst i samfundet. Som ikke 
var født da vi havde kartoffelkur, og påske-
pakke og gældskrise i firserne. Det er så her 
jeg pludselig føler mig gammel. 

For min tid er pludselig kommet tilbage. 
Ja, vi er nærmest tilbage i firserne. Rusland 
er igen vores fjende, der er energikrise og 
stigende inflation, ganske som da jeg blev 
konfirmeret i 1983 

Dog! Dengang var der arbejdsløshed, nu er 
der mangel på arbejdskraft, men alligevel 
intet givet. Kravene til uddannelse bliver 
stadig stærkere, mulighederne for SU osv 
bliver stadig mere indskrænket, i det hele 

taget vil velfærdsstaten skrumpe, det er 
uundgåeligt, den forhåndenværende krise 
taget i betragtning. 

Men det skal nok gå! Tag det fra en der var 
dreng dengang Kim Larsen gik op til mini-
steren og sagde ”kan du ikke se det går af 
H til” og vi var en hel generation, der sam-
men med punk bandet Sex Pistols skreg 
”No future” Ja, vi blev kaldt ”No future” ge-
nerationen. Men der var jo masser af 

Ingen tvivl om at I som jeg gjorde i 1983 
står på tærsklen til store omvæltninger, og 
ingen ved rigtig hvordan verden ser ud om 
40 år, men det skal nok gå! 

(…)

I skal nu til at skabe Jeres eget liv. I skal 
huske at blive ved med at være gode kam-
merater, indgå i fællesskaber, men I skal 
også leve for Jer selv, Det er Jeres liv hver 
især, ingen kan leve det for Jer, og som 
altid, husk at forfølge jeres egne drømme 
og ikke andres. Men gør noget!  Husk lignel-
sen om de betroede talenter. Nej vi er ikke 
født med eller vokset op med de samme 
forudsætninger, men vi har alle fået dette 
liv, og det er op til os at få det bedste ud 
af det. Forvalte det pund der er blevet os 
givet. Og det gør man bedst sammen.

I må ikke være bange for fremtiden- I lever 
i urolige tider, ja. Det gjorde vi også for 40 
år siden, det går op og ned. Der kan ikke 
være uuendelig vækst, selvom nogen øko-
nomer påstår det. Træerne vokser ikke ind 
i himlen. 

I vil indgå i fællesskaber, men i må hver 
især leve Jeres eget liv. I skal alle gå ud af 
livets vej, men det er en vej i selv må gå, og 
ind i mellem vil I føle jer meget alene. Men 
der er en der går med hver og en af Jer. 
Jesus Kristus! Ham der sagde ”Jeg er vejen, 
sandheden og Livet!”
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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.

VejledningSogneudflugten til Hjerl Hede
Søndag den 12. juni 
Som nævnt i sidste nr. af Kirkebladet går turen 
i år til det jyske frilandsmuseum Hjerl Hede. 

Hjerl Hede blev skabt af fabrikant H.P. Hjerl 
Hansen i 1931. Efter en guidet introduk-
tion, går vi rundt på egen hånd. Museet har 
mange spændende bygninger, en stubmølle, 
en vandmølle, en høkerbutik, gamle gårde. 
Husdyr og levendegørelse af gamle hånd-
værk, bl.a. bødker og smed, er med til at gøre 
besøget til en tidsrejse. 

Bliver man træt i benene, kan man tage en tur 
med damptoget.  Turen går gennem en del af 
Hjerl Hedes plantager. Man gør holdt ved ud-
sigtspunktet ved Flyndersø, og nyder den stor-
slåede udsigt over Danmarks største istidssø. 
Vi har fået lov til at Niels holder en kort andagt 
i den lille Kirke, der er en kopi af Tjørring Kirke 
ved Herning. 

Middagsmaden indtager vi i Skyttegården. 

Vi holder i år prisen nede på 300 kr. pr. 
deltager

Tilmelding ring til Hanne Kirsten på 64 75 18 15 
eller 28 57 45 46

Turen starter på kropladsen kl. 8.00, og vi  
holder en kaffepause undevejs.     
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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
Juni 
 5. 10.30 Pinsedag  Niels Lysebjerg 
   Pinsedag 
 6. 10.30 Friluftsgudstjeneste, Brylle  
   2. pinsedag  Niels Lysebjerg
 12.  Sogneudflugt  Niels Lysebjerg  
   Trinitatis 
 19. 10.30 Højmesse  Dorthe Terp Dahl 
   1. søndag efter trinitatis
 26. 9.15 Gudstjeneste  Dorthe Terp Dah 
   2. søndag efter trinitatis

Juli
 3. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   3. søndag efter trinitatis
 10. 9.15 Gudstjeneste Dorteh Terp Dahl 
   4. søndag efter trinitatis
 17. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   5. søndag efter trinitatis
 24. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   6. søndag efter trinitatis
 31. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   7. søndag efter trinitatis

August
 7. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   8. søndag efter trinitatis
 14. 10.30 Højmesse  Niels Lysebjerg 
   9. søndag efter trinitatis
 21. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   10. søndag efter trinitatis
 28. 10.30 Højmesse  Dorthe Terp Dahl 
   11. søndag efter trinitatis

September   
 4. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   12. søndag efter trinitatis

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


