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Vi synger nyt og gammelt
Kære alle,
Det er spændende salmetider i disse
tider, mange nye salmer bliver udgivet.
Vi balancerer i forvejen imellem hvad
der er nye og hvad der er gamle salmer:
Nogle af de gamle salmer i salmebogen
kender vi ikke og de fremstår i et gammelt sprog, når vi alligevel støver dem
af. Så er der de nye salmer fra salmebogens seneste udgivelse i 2002 som stadig
er nye for nogle. Siden er ”100 salmer”
udkommet fra Eksistens forlag 2016 så
”Kirkesangbogen” fra Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag i 2017 og ”Konfirmandsalmebogen” også i 2017 fra Syng Nyt
med både nye og gamle salmer. Herud
over synger vi gamle salmer på nye
melodier. Flere af salmerne har allerede
flere melodier at vælge imellem. Hans
Peter og jeg vil derfor afprøve hvilke af
de mange nye sange vi finder gode at
synge i vores valgmenighed. Herefter
vil vi sætte en dato i kalenderen for en

sangaften i næste kirkeblad, så alle der
har lyst kan være med til at synge nyt
og lære nogle af de nye salmer at kende.
Salmer der også medvirker til at gøre
vores kirke levende og ikke mindst både
folkelig, nutidig og nærværende.

Konfirmanderne synger med Janne Wind.

Vi spiser pizza i konfirmandstuen.

Men rør blot ikke ved min gamle jul.
Her skal alt gerne være fuldstændigt
som det plejer at være. Det gælder også
sangene og salmerne, vi skal gense alle
de gamle julehits på tavlen juleaften
til julegudstjenesten, sådan har jeg det
også selv.
Med ønsker om en dejlig adventstid og
en glædelig jul,
Ina Aagaard
Jeg er bortrejst i ugerne: 3,4,5. I uge 3
er Anders Lundbech Rasmussen bagvagt ved behov for en præst. I ugerne 4
og 5 er Michael Nielsen bagvagt.

NYT fra menighedsrådet

Generalforsamling i Valgmenigheden
finder sted tirsdag d. 24. april 2018 kl.
19:00 i Storstuen.
Dagsorden vil være i næste kirkeblad
og på kirkens hjemmeside Valgmenigheden.dk.
Kirkebladet vil fremover ikke blive
udsendt i kuvert; men som en tryksag.

Bliv medlem
af menighedsrådet

Har du lyst til at være med til at forme
Valgmenigheden i fremtiden?
En menighed med højt til loftet og
med vægt på både det kirkelige og det
folkelige.
Vi er 10 medlemmer af menighedsrådet incl. Præsten.
Vi mødes til ordinære møder ca. 8
gange om året.
Herudover kan der være møder i forsk.
udvalg et par gange om året.
For at kan tage stilling og have en
holdning, forventes en aktiv deltagelse
i gudstjenester og arrangementer.
Ligeledes skiftes vi til at lave kirkekaffe,
som drikkes lige efter gudstjenesten.
Her er der rig mulighed for at få en
lille snak med kirkegængerne.
Kontakt gerne formand Lis Rosager
Møldrup for uddybende spørgsmål.

Tag med valgmenigheden på
højskole til Bornholm
d. 12.-18. august 2018
Du kan stadig at nå at tilmelde dig.
Program ligger i våbenhuset. Der er
tilmeldingsfrist d. 8. dec. til Ina.

Vi synger julesalmer i
præstegården,

torsdag d. 7. december kl. 10-12.

Julekoncert med ensemble
Svøbsk og Lunau&Sund
d. 17. december kl. 14

På forunderligste vis fletter Svøbsk og
Lunau&Sund de kendte julesalmer sammen i et både traditionelt og moderne
udtryk. Det får salmerne til at blomstre i
en stemningsfuld buket af glæde, varme,
højtidelighed og fest. Sammen leverer de
en forrygende flot, professionel og hjertevarm koncert, der får julestemningen
til at brede sig. Koncerten i kirken varer
ca. 50 min. Herefter går vi i storstuen til
gløgg, kaffe, æbleskiver samt et par sange
mere af Svøbsk og Lunau&Sund.

A Tribute To Leonard Cohen

Kirkens fødselsdag fejres i 2018 ved en
koncert med fortællinger og musik fortolket af LeonardCohenTribute-Band”:
søndag d. 14 januar kl. 15.
Thune Holm står i spidsen for i alt 7
musikere ved et tribute-arrangement
til den afdøde Leonard Cohen, der
beroligede omverdenen lige inden sin
død med udtalelsen ”I intend to live
forever”.
Denne hyldestkoncert er først og fremmest en fest og fejring af noget fantas
tisk musik og en enestående sangskriver, der har skabt et aftryk, som giver
ordene om at leve evigt mening. Entré
ved kirkedøren er 50,00 kr.

Formiddagshøjskole torsdag
d. 8. Februar kl. 10-12

DRENGEN DER VILLE NOGET
Edo fra REMA1000 i Svendborg fortæller om hvordan han er kommet fra
et krigshærget Bosnien, han kunne
ikke et ord dansk, men er i dag en
succesrig købmand i egen butik. Edo
fortæller om kampen for at lære dansk,
de udfordringer der har været ved at
komme på arbejdsmarkedet samt til at
blive købmand.

Fastelavnsgudstjeneste
søndag d. 11. februar kl. 11
i kirken

Vi inviterer til familiegudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning og frokost
i storstuen.

Danseaften mandag d. 29. jan.
Denne aften vil Hanne og Arne fra
Verningelund spille op til folkedans.
Fra kl. 19-20 er der dans for hele familien, herefter kan de mere rutinerede
og interesserede danse videre til kl.
21.30. Ejvind er vært ved aftenens arrangement.

Kor-gudstjeneste søndag
d. 25. februar kl. 15 og 16

Velkommen til alle der har lyst til, både
at synge flerstemmigt og være til gudstjeneste. Vi mødes kl.15 og indstuderer
sange/salmer under ledelse af korleder
Janne Wind. Man behøver ikke være
erfaren korsanger for at være med.
Selve gudstjenesten begynder kl. 16 og
vil vare ca. 45 min.

Højskoleaften i storstuen
tirsdag d. 27. februar kl. 19

Hvorfor er ”vi danskere” danskere?
Kultur er det, der binder os sammen
og som gør, at vi kan tale om et “vi”. Vi
AGF-fans, vi københavnere, vi europæere. Hvem vi danskere er, handler både
om nutiden men også om drømmende
for fremtiden. Men afsættet er fortiden
og vores skæbnefællesskab; det at en
række ting som sprog, historie, geografi,
kultur, normer, værdier og traditioner
har bundet os sammen. I sit foredrag
vil Mads Rykind-Eriksen, forstander fra
Rødding Højskole, trække på sin uddannelse som cand.mag. i historie og filosofi, hvor han vil komme omkring begge
fagområder i hans beskrivelse af det
Danmark, som vi kender i dag; hvordan
vi er blevet til “danskere” igennem historien og hvordan har vi tænkt individ og
samfund, og hvor fremtiden peger hen.

Tag med valgmenigheden
i teater

Det sker onsdag d. 7. marts 2018 på
MASken i Ryslinge kl. 19.30.
Forestillingen hedder ’Lev menneske’
og handler om:
’Det uendeligt store i det uendeligt
små. Dramatikeren Lærke Sanderhoff
stiller fem små, grå hverdagsmennesker ind i rampelyset med så stor en
portion genkendelighed, solidaritet og
kærlighed, at vi som publikum ikke
kan andet end at føle med, og smile ad
figurerne – ok klukke med, ad os selv’.
Tilmelding til Susanne Jakobsgaard
på tlf.: 60902110 senest mandag 19.
februar 2018. Billetpris kr. 50,Lad os følges og få en god oplevelse
sammen.

Popduoen Moses:”Andreas” spillede til
ungdomskoncerten i kirken.

Påsketeater for børn søndag
d. 11. marts kl. 11

Skærtorsdag: aftengudstjeneste med middag

Undervejs kommer både børn blandt
publikum og – meget mod sin vilje –
Anders Bæk Eriksen til at spille med
i selve forestillingen, der på sin helt
egen måde viser, hvad der egentlig
skete i påsken for næsten 2000 år siden…

Langfredagsgudstjeneste
medvirkende Lunau&Sund
kl. 11

Det er en skæv teaterfortælling med
skøre indfald, 2 personer i 11 roller, musik, sjov og alvor for børn og
voksne.

Påskedags gudstjeneste
kl. 11

Skuespiller og bugtaler Jens Jødal fortæller sammen med bugtalerdukken
David om påsken, mens musiker og
pianist Anders Bæk Eriksen spiller og
improviserer til.

Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl.
17, herefter spiser vi middag i storstuen.
Tilmelding til Pia på tlf.: 40 88 45 04
indtil fredag d. 16. marts.

Vi får lidelseshistorien læst højt af
medlemmer fra menigheden.

Kirken er pyntet op med påskeliljer og
vi skal se Hans Peters påskealtertavle
med titlen: ”Påskeblomst hvad vil du
her”.
Trompetist Rene Sommer medvirker
under gudstjenesten.

Udflugt til Kerteminde

Sæt kryds i kalenderen søndag d. 17.
juni 2018.

Kirketeateret David og Jens Jødal.

Vi skal bl.a. besøge Ladbyskibet. Mere
information kommer i næste kirkeblad.

Døbte

Clare Højmark Langelund døbt d. 29.
oktober 2017, datter af Maja Hvass
Højmark Frandsen og Lasse Langelund
Christensen, Fjeldsted.
Annadora Granhøj Borring døbt d.
12. november 2017, datter af Mathilde
Skov Borring og Christoffer Granhøj
Hansen, Frederiksberg.
Hjertelig tillykke

Viede

Mette Riisøe-Hansen og Simon Kløj
gaard Skytthe, Odense, viet d. 19.
august 2017.
Pernille Kuhr Berthelsen og Kim Martin
Ernstsen, Hudevad, viet d. 14. oktober
2017.
Gitte Vinston Andersen og Claus Højbjerg Andersen, Rolfsted, viet d. 3. november 2017.
Hjertelig tillykke

Døde

Ejvind Johan Kristensen, Ådalen,
Ferritslev bisat d. 30. september 2017.
Æret være hans minde

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.
Torsdag d. 30. nov. kl. 8 – Julegudstjeneste for Sdr. Nærå Friskole og efterskolen
Søndag d. 3. december, 1. s. i advent kl. 11, Ina Aagaard, børnekor medvirker
Torsdag d. 7. december kl. 10-12, vi synger julesalmer i præstegården			
Fredag d. 8. december – Julegudstjeneste for børnehaverne kl. 10
Søndag d. 10. december, 2. s. i advent kl. 11, Ina Aagaard
Tirsdag d. 12. december julesalmer for dagplejere i kirken kl. 10
Søndag d. 17. december kl. 14 koncert med Svøbsk og Lunau&Sund
Juleaften kl. 14.30 og kl. 16, Ina Aagaard
1. juledag kl. 11, Ina Aagaard
2. juledag kl. 11, Ina Aagaard
Søndag d. 31. december kl. 11 – og vi ønsker godt nytår over et glas i storstuen
Søndag d. 7. januar kl. 11, Ina Aagaard
Søndag d. 14. januar kl. 15, Koncert af LeonardCohenTribute-Band
Søndag d. 21. januar kl. 11, Michael Nielsen
Søndag d. 28. januar ingen gudstjeneste
Søndag d. 4. februar kl. 11, Michael Nielsen
Torsdag d. 8. februar kl. 10-12, foredrag af Edo fra Rema 1000
Søndag d. 11. februar kl. 11, Ina Aagaard, fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
Søndag d. 18. februar kl. 11, Ina Aagaard
Søndag d. 25. februar kl. 15 og kl. 16, Ina Aagaard – Kor-gudstjeneste medvirkende Janne Wind
Tirsdag d. 27. februar kl. 19, foredrag af Mads Rykind-Eriksen, forstander Rødding Højskole
Søndag d. 4. marts kl. 11, Ina Aagaard
Søndag d. 11. marts kl. 11, påsketeater for børn og voksne
Søndag d. 18. marts kl. 11, Michael Nielsen
Søndag d. 25. marts, Palmesøndag kl. 11, Ina Aagaard
Torsdag d. 29. marts, Skærtorsdag kl. 17, Ina Aagaard herefter middag i storstuen
Fredag d. 30. marts, Langfredag kl. 11, Ina Aagaard, Lunau & Sund medvirker
Søndag d. 1. april, Påskedag kl. 11, Ina Aagaard
Ingen gudstjeneste 2. Påskedag
Søndag d. 8. april kl. 10, Ina Aagaard, Konfirmation

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Gudstjenester og arrangementer:

