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Kom til minikonfirmand 
i Verninge Kirke
I den første uge i februar 2023 starter vi 
et nyt hold minikonfirmander i Verninge Kirke.

Alle børn, der går i 3. klasse, er velkomne – både dem,  
der er døbte, og dem, der ikke er. Det eneste krav  
er, at du er lidt nysgerrig efter at finde ud af, hvad 
 der egentlig foregår i den der kirke. 

Vi skal mødes i kirken en eftermiddag om ugen 
og  høre fortællinger fra Bibelen. Vi skal bruge 
både hovedet, kroppen og alle sanserne, når  
vi undersøger kristendommen fra top til tå:  
Vi skal tænke, tale, synge, lytte, se, bevæge os  
og være stille. Med andre ord, der er højt til  
loftet i kirken, og når man går til minikonfirmand,  
er der er plads til at lege, danse og snakke 
om store og små tanker og følelser. 

Vi mødes ved skolebussen når den holder ved 
kroen ca. 14.15 efter skoletid, og i samlet flok går vi 
op i kirken, hvor vi er sammen indtil kl. 16. 

Hver gang holder vi en lille pause undervejs, hvor 
vi får lidt at spise og drikke. 

Der er ikke mødepligt, så hvis du ikke kan komme 
alle gangene, er det OK. Vi slutter det 8 ugers for-
løb af med en familiegudstjeneste Palmesøndag, 
2. april 2023, hvor alle de minikonfirmander, der 
har lyst, er med til at gøre gudstjenesten festlig for 
deres familier og resten af menigheden.

I dennes sæson er det Verninge Kirkes kirkesanger, Ellen Kathrine Arve, fra Tommerup St. der står 
for minikonfirmandundervisningen, men vores præst, Niels Lysebjerg, kommer også og fortæller 
f.eks. om dengang Verninge Kirke blev bygget, og om nogle af de ting, der foregår i kirken. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil alligevel rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at 
komme. Skriv eller ring til kirkesanger, Ellen Kathrine Arve på museka@hotmail.com /  
mobil: 20 58 50 65, eller til sognepræst Niels Lysebjerg på nelh@km.dk / mobil: 22 13 22 27 

Kærlig hilsen 

Kirkesanger Ellen Kathrine Arve og Sognepræst Niels Lysebjerg

Verninge Kirke. 

Da disse linier blev skrevet var hele sognet 
dækket af flere centimeter sne, og det drys-
sede stadig ned uden for mit vindue her i præ-
stegården, og fik både den og omgivelserne til 
at ligne forsidebilledet fra Familie-Journalens 
julenummer. 

Det kan jo nok få selv den mest forstokkede 
sure gamle knark, til sådan at komme i julehu-
mør, ikke mindst når pastorinden går rundt og 
nynner glade julemelodier, mens hun pynter 
hele huset op med julepynten fra ”den store 
kasse med julepynt” (der er indtil flere kasser!) 
og børnebørnene griner af fryd over en elektrisk 
juledekoration fra Harald Nyborg, med blinken-
de julelys, juletræer, børn på skøjter, og et lille 
tog, der kører rundt og rund og rundt

Ja, det er svært ikke sådan at blive helt varm 
og blød inden i, ikke mindst fordi det bliver den 
første jul i flere år, hvor vi kan forvente at alt er 
ved det gamle. Det vil sige det er det ikke, det 
er der i grunden aldrig noget der er. ”Alting er 
blevet så dyrt!”, som de voksne sagde, da jeg 
var barn. Dengang var der også inflation og 
energikrise, og det var vist også pga krig i ver-
den. Trods stigende priser, kan vi dog stadig 
glæde os over at der trods alt er strøm i kon-
takterne og gas i rørledningerne, ja at vi bor i 
et fredeligt sted i verden, der hvor husene får 
lov til at stå uden for om natten, som figuren 
Tusindfryd sagde det i den gamle film. 

Det skal nok blive jul, også selv om der skal 
spares. For en ting er der nok af; venskab og 
omsorg, hvis vi altså tør give den bort. Og det 
er jo igrunden det det hele handler om. 

Når disse linier læses, er vi i adventstiden, for-
beredelsestiden, her hvor vi forbereder os til 
den forestående højtid, her hvor vi forbere-
der os til Herrens komme. Det er muligt at det 
kristne islæt er trådt noget i baggrunden, i den 
moderne jul, men det er stadig Kristi kærlig-
hed vi deler i julen. For det er Kristus livets kilde, 
der gør os i stand til at tilsidesætte os selv, og 
tage imod næsten. Det er når vi drager om-
sorg for hinanden, tager os af hinanden at livet 
udfolder sig. Det er når vi søger vores eget og 
glemmer næsten, at vi går til grunde, hvilket 
denne verden rummer så forfærdelig mange 
eksempler på. 

Derfor skal vi bære lyset ind, derfor skal vi 
glæde og fryde os og sende mørket og ond-
skaben på flugt. Og i år glæder jeg mig ekstra 
meget til Juletiden, for i år kan vi samles, sam-
les til julekoncert, til Lucia gudstjenesten, med 
masser af glade børn og levende lys, og til ju-
legudstjenesterne ikke mindst juleaften, hvor 
vi igen kan komme og dele julens budskab. 
Det budskab der har lydt lige siden den nat for 
længe siden. Frygt ikke! Fryd jer, thi en frelser er 
født Jer! 

Glædelig Jul. 

Niels Lysebjerg 

Så bliver det alligevel jul…

UKRAINE GÅR EN HÅRD VINTER I MØDE
HJÆLP NU KONTO NUMMER REG 4183  KT 5400023  

ELLER MOBILEPAY 114400
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Katedralbio

Katedralbio
Vor Frue Kirke lægger unik 
ramme til en række filmaftner 
med bibelsk, historiske eller 
eksistentielt tema, nyere som 
ældre, kendte som mindre 
kendte, der vil blive præsen-
teret af præster fra prov-

stiet. Arrangementerne sker i samarbejde med 
Assens Provsti. I forbindelse med filmaftnerne 
vil der blive serveret en forfriskning. 

Fri entré.

Tirsdag den 13. december kl. 19.00 
Braveheart
Episk storfilm fra 1995, inderligt drama og en 
god omgang action i kirken til vinter! Vi dykker 
ned i Mel Gibsons fortolkning af den historiske 
skikkelse Sir William Wallace som ledte skot-
terne i kamp for Skotlands selvstændighed i 
slutningen af 1200-tallet.

SMS - et Samarbejde Mellem Sogne

I foråret fortsætter foredragsrækken 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 foråret er planlagt følgende:

Torsdag den 26. januar kl. 19.00  
Kristendom ifølge Niels Brunse.
Niels Brunse er forfatter til digt- og novelle-
samlinger, romaner og skuespil samt oversæt-
ter af bl.a. klassikere som William Shakespeare, 
Thomas Mann og Anton Tjekhov. Dertil flittig 
teater-, bog- og filmanmelder.

Niels Brunse modtog i 2005 Det Europæiske 
Oversætterkollegiums Pris, i 2012 
Modersmål-prisen. 

Brunse er tillige repræsenteret i 
Højskolesangbogen med bl.a. sangen ”God 
morgen, lille land!” – Vindersangen i forbindelse 
med Storebæltsbroen åbning i 1998. 

Vissenbjerg Sognehus, Vestergade 4A,  
5492 Vissenbjerg

Onsdag den 8. marts kl. 19.00 
Kristendom ifølge Søren Ulrik 
Thomsen
Søren Ulrik Thomsen reflekterer i sit forfatter-
skab over grænser, modsætninger og para-
dokser med både ironi, patos og en musikalsk 
rytmik, der aldrig mister et slag.

Søren Ulrik Thomsen har et langt forfatterskab 
bag sig siden debuten med City Slang (1981), 

som musikalsk blev fortolket af Lars H.U.G. i 
1984

I bogen ”Tro mod ritualet” fra 2020 forsvarer 
Søren Ulrik Thomsen bl.a. den ”svale lutherske 
gudstjeneste”

Søren Ulrik Thomsen er medlem af Det 
akademiske akademi (1995) og modtog 
Aarestrupmedaljen 1991 og Modersmål-Prisen 
i 2016.

Tommerup Sognehus, Kirkebjerg 2A, Tommerup

Versionen vi skal nyde denne aften, er en helt 
ny skanning fra de originale 35mm filmruller 
i 4k opløsning. Vi glæder os til at vise denne 
moderne filmklassiker i det stemningsfulde 
kirkerum. En film der i flere henseender er re-
levant i dag at vise i en kirke. Sognepræst 
Anders Fabricius fortæller kort om de univer-
selle perspektiver der både har at gøre med 
bibelen i dag, krig i verden og gendigtning af 
historieskrivning.

Vi har ekstra tæpper og puder, men man må 
også gerne medbringe selv. Midtvejs vil der 
være en kort pause.

(Bemærk tidspunkt)

Introduktion ved sognepræst Anders Fabricius, 
Assens-Baagø-Gamtofte

Tirsdag den 10. januar kl. 19.30 
Convoy 
Convoy fra 1978, instrueret af westerninstruktø-
ren Sam Perkinpah, blev en kultfilm og grund-
lagde en genre og en livsstil. Filmen er lidt utra-
ditionelt baseret på en sang, af samme navn, 
af kunstneren C.W McCall.

Convoy er på mange måder en moderne 
western, en roadmovie, hvor eneren, heroen 
“Rubber duck” (Kris Kristoffersen) sætter sig op 
imod magthaverne og derfor får følgeskab af 

ligesindede. De kristologiske temaer, er som i 
mange amerikanske film indlysende, og især 
hen imod slutningen er de bibelske referencer 
tydelige. Filmen handler om mod, om efter-
følgelse, oprør, sammenhold, selvopofrelse. 
Mange vil i dag betragte filmen, som resten 
af den truckerkultur den banede vejen for, for 
dårlig smag. Men som Peter Bastian sagde; 
Man skal passe på med den gode smag. Den 
kan nemt stå i vejen for noget der er meget 
bedre!”

Introduktion ved sognepræst Niels Lysebjerg, 
Verninge

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 
Ida
Filmen Ida fra 2013, instrueret af Pawel 
Pawlikowski, handler om Anna, den 18-årige 
novice, der forbereder sig på at blive nonne 
på klostret, hvor hun har boet hele sit liv. Før 
hun afgiver klosterløftet, opdager hun, at hun 
er af jødisk afstamning. En åbenbaring sætter 
hende på en rejse tilbage for at finde sine rød-
der. Det er en historie om, hvad der gør os til 
dem vi er. 

Filmen, der har danske medinstruktører, vandt 
en Oscar som bedste udenlandske film i 2015.

Introduktion ved sognepræst Birgitte Lerche, 
Assens-Baagø-Gamtofte 
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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.

VejledningEn vinter fyldt med aktiviteter i kirken

Søndag den 4. december kl. 14.00 
Julekoncert med ”13 rigtige”
Det rytmiske kor 13 rigtige synger årets jule-
koncert i Verninge Kirke.

Det lokale kor byder på en bred vifte af af 
både julesange og andre gode sange i så for-
skellige genrer som blue grass, pop og viser og 
salmer på både dansk og engelsk. 

Der vil både være kendte sange som kan 
vække (jule)minder og mere ukendte sange på 
dagens repertoire.

Tirsdag den 13. december kl. 17.00 
Lucia med børn fra Verninge
I samarbejde med Tina Stourgaard og Vernin-
ge Skole kan vi i år igen glæde børn og voksne 
med en stemningsfuld og smuk luciagudstje-
neste. 
Som altid er der efter den korte og familieven-
lige gudstjeneste pølser med brød og soda-
vand til alle. 

Folkemusik i kirken 
Torsdag den 5. januar  
kl. 19.00 – 20.00 
3 fædre og 3 unge spiller op i Verninge Kirke. 
Johnnie Frederiksen og Amalie Vestergård 
Frederiksen, Klavs Soelmark og Kresten 
Soelmark, Arne Jørgensen og Johannes 
Bording Jørgensen. Det bliver en aften med 
både musik og sang.

Mandag den 23. januar klokken 19.00 
Deporteret til Sprogø og Livø 
Da racehygiejnen vandt indpas i Danmark 
efter 1. verdenskrig

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en 
øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, 
åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risike-
rede ”sexuelt løsagtige, åndssvage kvinder” at 
havne på Sprogø. 

Initiativtageren Christian Keller fra De Kellerske 
Anstalter anså de to institutioner som et hu-
mant fremskridt i behandlingen af utilpassede 
åndssvage. En opfattelse som havde klang-
bund i samtiden. 

Øanstalterne sættes ind i en historisk ramme 
med omtale af bl.a. darwinisme, degene-
rationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og 
medlidenhedsdrab.

Tirsdag den 28. februar kl. 19.00 
Musik og sang
V/Johannes Bording Jørgensen og Amalie.

Det bliver en times koncert med enkelte fæl-
les sange. En hyggelig aften med sang og god 
musik.



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
December
 4. 14.00 Julekoncert   
   2. søndag i advent
 11. 9.15  Gudstjeneste  Dorthe Terp Dahl 
   3. søndag i advent
 13. 17.00  Børnegudstjeneste Niels Lysebjerg 
   Santa Lucia
 18. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   4. søndag i advent
 24. 14.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg 
   Juleaften
  16.00 Julegudstjeneste Niels Lysebjerg 
   Juleaften
 25. 10.30 Juledag Niels Lysebjerg 
   Juledag
 26. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   2. juledag

Januar
 1. 16.00 Nytårsgudstjeneste Niels Lysebjerg  
   Nytårsdag
 5. 19.00 Folkemusik i kirken 
 8. 9.15 Gudstjeneste  Niels Lysebjerg 
   1. søndag efter helligtrekonger
 15. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   2. søndag efter helligtrekonger

 22. 9.15 Gudstjeneste  Dorthe Terp Dahl 
   3. søndag efter helligtrekonger
 23. 19.00 Deporteret til sprogø og Livø 
 29. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Sidste søndag efter helligtrekonger

Februar
 5. 9.15 Gudstjeneste  Niels Lysebjerg 
   Septuagesima
 12. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   Seksagesima
 19. 13.00 Børnegudstjeneste Niels Lysebjerg  
   Fastelavn
 26. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   1. søndag i fasten
 28. 19.00 Musik og sang 

Marts
 5. 9.15 Gudstjeneste  Niels Lysebjerg 
   2. søndag i fasten
 12. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   3. 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
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.    


