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Kære alle
Endnu midt i den solrige sommer er
efterårets planlægning i fuld gang. Og
når sommeren går på hæld, bliver det
igen tid til nye arrangementer”/ ”leven
de ord” her ved kirken.
Det er vigtigt for vores fællesskab, at vi
mødes og er sammen om det, der op
bygger os som mennesker. En farverig
palet af oplysning og læring igennem
sang og leg står til rådighed for alle, der
vil være med 
Husk at oplyse jeres skattepligtige ind
komst ved at sætte flueben i skattemap

Majstangen bliver rejst.

pen eller sende kopi af årsopgørelse til
kasserer Else tlf.: 65972301.
Du kan følge med på kirkens hjemme
side og også ”synes godt om” Sønder
Nærå Valgmenighed på facebook.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god som
mer. Jeg holder ferie i uge 28-29-30. I
den tid kan Poul Erik Steffansen kon
taktes på tlf. 20 65 85 77
Sommerhilsner fra

Ina Aagaard

Indskrivning af konfirmander
2016-2017,

med konfirmation d. 23. april 2017.
Vi mødes til gudstjenesten d. 4. sep
tember til indskrivning, og til under
visning tirsdage fra kl. 8.00-ca. 9.30,
første gang d. 6. september. D. 17-18.
september tager vi på konfirmandlejr.
Hold øje med de øvrige arrangementer
her i kirkebladet 

Gospelworkshop m.m.
ved Janne Wind

Kom og syng pop, gospel og popsalmer
sammen med Janne Wind og konfir
manderne – og alle os andre, søndag d.
18. september kl. 11-12 i kirken. Janne
er til daglig leder af gospelkoret Soul
Singers i Odense og Pop’n Soul koret i
Ryslinge.
Desuden underviser Janne på Ryslinge
Højskole og har til efteråret også et

Børnekoret ved Janne Wind.
projektbørnekor som bl.a. øver her i
vores kirke. Læs mere på www.Janne
Wind.com

Kom til dans-og-sang-aften

Torsdag den 22. september kl.19-21.30.
Med efterårets komme skal vi have
gang i sangen og dansen. Vi har sam
mensat en aften, hvor der skal synges
og danses til lækre Houserytmer. Vi
skal høre lidt om dansegenrens op
rindelse og historie. Vi skal House,
grine, svede, hygge og synge ved danse
instruktør Anne Dorthe Pedersen fra
lokalområdet, kendt og elsket af mange
gymnaster og børnefamilier.

Høstgudstjeneste

Janne Wind.

Søndag d. 2. oktober kl. 11 i kirken.
Efter gudstjenesten går vi sammen til
frokost. Imens vi er i storstuen åbnes
en udstilling med malerier af Fritz Ras
mussen, Ringe og Skulpturer af Mi
chael Nielsen, Ryslinge. Udstillingen
vil kunne ses 4-6 uger frem.

Formiddagshøjskole
med Visens Venner

Onsdag d. 28. september kl. 10-12.
For nogle år siden gæstede Visens Ven
ner Svendborg vores formiddagshøj
skole med et tema om PH.
Nu besøger de os igen, denne gang har
de bundet en broget buket sammen af
viser: mange muntre, nogle underfun
dige og andre igen mere eftertænksom
me. Ét er sikkert – kedeligt bliver det
ikke! Det er garvede visesangere med
deres faste akkompagnatør.

Gadepræst Peder Thyssen
og Baggårdsbandet

Søndag d. 9. oktober kl. 19-ca. 21.30.
Musik- og kærlighedsgudstjeneste ved
gadepræst Peder Thyssen i kirken. Efter
gudstjenesten går vi i storstuen og
drikker kaffe. Vi slutter aftenen med en
sang. Medbring gerne 25 kr.

På gensyn til en musikalsk formiddag
med godt humør og højt til loftet!

Familie- og børnegudstjeneste
og Cirkus Fyr og Flamme.

Koncert med Alberte Winding.

Vi mødes til gudstjeneste søndag d. 30.
oktober i kirken kl. 11. Herefter går vi i
storstuen til pizza, saftevand og under
holdning: Troldmanden fra Samsø, alias
Jens Salomonsen, optræder med musik
på harmonika m.m. samt morsomt tryl
leri, hvor publikum inddrages. Jongle
ring med alverdens ting og sager indgår
i en historie om fortiden som sømand.
Et hav af dyr optræder: Rotter på slap
line, høns fremtrylles og lægger æg på
kommando. De to små hunde Solomio
og Elvira springer, og grisene Maren

Soelmark spiller i kirken.
og Marinus kommer på scenen. Der er
overraskelser og farligt ildnummer, men
alt foregår i en hyggelig atmosfære. En
rigtig familieforestilling.

Vi begynder med en højskolesang, ser
filmen med et glas vin/øl og snacks til,
drikker kaffe og taler lystigt, inden vi
slutter med en sang senest kl. 22.

Filmklub

Eftermiddag/aften højskole
med TV2’s udenrigskor
respondent Steffen Jensen

Tirsdag d. 8. november kl. 19
Vi ser ”Teorien om alting”. Stephen
Hawking rammes af den fatalt galope
rende sklerose, som siden skulle sætte
ham i en kørestol for altid. Han nægter
at se kæresten, men hun nægter at
forlade ham, selvom han spås kun at
have to år tilbage at leve i. ”The Theory
of Everything” er drejet over hustruen
Jane Hawkings egen bog om sit liv med
sin både svært handicappede, meget
charmerende og supergeniale husbond.

Onsdag d. 16. november kl. 17-20
Steffen Jensen fortæller i et meget per
sonligt foredrag om de komplicerede
forhold i Mellemøsten – samt om livet
som korrespondent i en af de mest
fascinerende og konfliktfyldte dele af
verden. Vi begynder kl. 17, herefter
nyder vi lidt at spise og slutter af med
spørgsmål og en sang. Medbring 30 kr.

Babysalmesang

Vi mødes onsdag d. 31. august kl. 10 i
kirken.

Babysalmesang.

Minikonfirmand for 3. klasse

Har du lyst til at se-høre-opleve kirken
før din konfirmation. Så bliv minikon
firmand.

Vi skal høre de gode fortællinger, lege,
synge og lave kunst. Vi mødes 4 ons
dage, første gang onsdag d. 7. septem
ber efter skole kl. 14.30-ca. 16 i kon
firmandstuen. Vi begynder hver gang
med lidt at spise og drikke.

Efterårsmøde i samarbejde
med Sdr. Nærå Friskole/
Foredrag af Mama Doc

Onsdag d. 26. oktober kl. 19-ca. 21 i
storstuen.
Et oplevelsesrigt liv, Mama Doc’s liv,
begyndte i Polen, hvor hun oplevede,
at hendes far med sin jødiske bag
grund blev sendt i koncentrationslejr.

Tvunget ud af Polen kom hun til Dan
mark som politisk flygtning, og her
fik hun en lægeuddannelse, som hun
har anvendt til mangeartede opgaver.
Foruden at være speciallæge i flere spe
cialer, har hun taget uddannelse som
officer, for at kunne fungere som læge i
Forsvaret.

Døde

Birgitte Ellegaard Petersen, Smedebak
ken 19, Tarup. Bisat d. 23. marts 2016.
Mary Brigid Gylling, Enggårdsvej 44,
Sdr. Nærå. Begravet d. 27. maj 2016.
Edna Evelyn Madsen, Tværvej 9,
Sdr. Nærå. Bisat d. 3. juni 2016.

Døbte

Linea Dalgaard Kuehn, døbt d. 6. marts
2016. Datter af Kathrine Kuehn
Dalgaard og Kent Kuehn Dalgaard,
Nr. Lyndelse.
Vega Møller, døbt d. 20. marts 2016.
Datter af Pernille Bendtsen og Søren
Møller, Sdr. Nærå.
Jonathan Tollestrup, døbt d. 28. marts
2016. Søn af Dorthe Linda Askegaard
og Andreas Tollestrup Askegaard, Årslev.
Bertel Bæk Eriksen, døbt d. 29. maj
2016. Søn af Lisbeth Bæk Eriksen og
Anders Bæk Eriksen, Klejtrup.

Kontakter
Bestilling af Storstuen:
Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
Formand:
Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
Graver:
Ejvind Kristiansen
Tlf. 65 97 21 53
Mobil 21 75 31 53
Organist:
Hans Peter Soelmark
Tlf. 65 90 21 54
Kasserer:
Else Rasmussen
Tlf. 65 97 23 01
else@rasmussen.mail.dk
Præst:
Ina Balle Aagaard
Tlf. 65 99 11 02, 31 72 31 69
ina@valgmenigheden.dk
Mandag er fridag
Kirkeværge:
Anne Marie Christensen
Tlf. 65 97 30 06
Servicemedarbejder
Pia Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
Følg med på vores hjemmeside:
valgmenigheden.dk
Og find os på
www.facebook.com/valgmenigheden

Kirkebilen bestilles ved Ina.
Søndag d. 3. juli
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 10. juli		
Ingen gudstjeneste
Søndag d. 17. juli
kl. 11.00
Poul Erik Steffansen
Søndag d. 24. juli
kl. 11.00
Poul Erik Steffansen
Søndag d. 31. juli
kl. 11.00
Ingen gudstjeneste
Søndag d. 7. august
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 14. august		
Rønshoved Højskole, derfor ingen gudstjeneste
Søndag d. 21. august
kl. 11.00
Michael Nielsen
Søndag d. 28. august
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 4. september
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 11. september
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 18. september
kl. 11.00
Ina Aagaard. Gospelworkshop m.m. ved Janne Wind
Torsdag d. 22. september
kl. 19.00-21.30 Moderne dans i storstuen
Søndag d. 25. september
kl. 11.00
Ina Aagaard
Onsdag d. 28. september
kl. 10-12
Formiddagshøjskole: Visens Venner, Svendborg
Søndag d. 2. oktober
kl. 11.00
Høstgudstjeneste med efterfølgende udstilling og
		
frokost i storstuen
Søndag d. 9. oktober
kl. 19.00
Gudstjeneste og koncert ved gadepræst
		
Peter Thyssen. Kaffe i storstuen bagefter
Søndag d. 16. oktober
kl. 11.00
Michael Nielsen
Søndag d. 23. oktober
kl. 11.00
Ina Aagaard
Onsdag d. 26. oktober
kl. 14.00
Gudstjeneste, Åhaven
Onsdag d. 26. oktober
kl. 19.00
Foredrag af Mama Doc
Søndag d. 30. oktober
kl. 11.00
Børnegudstjeneste, frokost og underholdning i
		
storstuen bagefter
Søndag d. 6. november. Allehelgen kl. 19.00
Ina Aagaard
Tirsdag d. 8. november
kl. 19.00
Filmklub: ”Teorien om alting”
Søndag d. 13. november
kl. 11.00
Ina Aagaard
Onsdag d. 16. november
kl. 17.00-20.00 Foredrag af Steffen Jensen og middag i storstuen
Lørdag d. 19. november		Højskoledag i Ågård, i Foreningen for de Grundt
vigske valg og Frimenigheder
Søndag d. 20. november
kl. 11.00
Ina Aagaard
Søndag d. 27. nov., 1. s. i advent
kl. 11.00
Ina Aagaard

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Gudstjenester og arrangementer:

