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Kære alle
Så fik vi gynger op foran kirken, både 
for børn og voksne! Det skulle være så 
sundt og godt med en ordentlig gynge-
tur. Fordelen ved gyngerne er, at man 
skal være to, for der skal være en til at 
skubbe. Det indbyder til fællesskab, glæ-
de og samvær, og ikke mindst åbner det 
for alle vores sanser når man sådan suser 
og svinger igennem luften. 

Her i kirkebladet vil der også være noget 
for alle sanser: For børn og unge, de lidt 
ældre og barnlige sjæle. Det fantastiske 
og unikke ved Sdr. Nærå Valgmenighed 
synes jeg er, når vi alle finder sammen, 
på kryds og tværs af generationerne, om 

noget værdifuldt, opbyggeligt spænden-
de og sjovt at være sammen om. Lige fra 
højmessen til majstangsfest, friluftsguds-
tjeneste, børne- og spaghettigudstjene-
ster, ungdomsgudstjenester, højskole, 
høstgudstjeneste, udflugter af forskellig 
art, ølsmagning og meget mere.
Nu er valgmenigheden også kommet 
på Facebook. Følg med ved at gå ind på 
www.facebook.com/valgmenigheden og 
tryk »like!«. Så får du alle nyheder, bil-
leder og påmindelser om arrangementer 
lige til døren 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig som-
mer.

Sommerhilsner fra Ina        

Er de ikke smukke! Mange tak for lån af jeres søde unge mennesker.



Konfirmandindskrivning for
kommende konfirmander
2013-2014:

Kære alle kom-
mende konfir-
mander. Når I 
begynder jeres 
næste skoleår 

vil jeg gerne invitere jer til gudstjeneste 
søndag d. 1. september kl.11, hvorefter 
vi går i Storstuen og spiser frokost sam-
men, så jeg kan hilse ordentligt på Jer, og 
vi snakker om hvordan konfirmandfor-
løbet kommer til at se ud.

Selve konfirmandforberedelsen vil ligge 
tirsdage fra uge 35 kl. 8- ca.10.
Sæt et stort kryds i kalenderen, for alle-
rede weekenden efter, d.7- 8. september 
tager vi med bus på konfirmandlejr i en 
spejderhytte fra fredag-søndag, hvor vi 
slutter af med en ungdomsgudstjeneste! 
Husk at invitere familie og venner til 
denne – tør jeg love på jeres vegne – be-
givenhedsrige søndag : )

Fredag d. 20. september kl. 19 skal vi 
se Quasi teaterets dukke-forestilling om 
Søren Kierkegaard sammen med kon-
firmanderne fra Vejstrup, Ryslinge og 
Odense. Vi tager soveposerne med un-
der armen og spiser morgenmad sam-
men lørdag morgen inden vi tager hjem.

Minikonfirmandforberedelse
for 3. klasser efteråret 2013
Har du lyst til at lære om vores kirke, 
og høre om: dåb og nadver, jul, påske 
og pinse. Vi skal også forme med ler og 
meget mere, og hver gang begynder vi 
med frugt og saftevand.
Vi mødes første gang onsdag d. 28. 
august kl. 14 i kirken i Sdr. Nærå Valg-
menighed og koordinerer tidspunkt og 
dag for undervisning når vi kender jeres 
skoleskemaer.   

Udflugt
Tag med på ro-tur og gå-tur for 
hele familien. Fredag d. 21. juni 
kl. 15.30 mødes vi ved kirken, 
og tager sammen ud til Davinde 
Sø. Her vil vi ro i kano eller kajak 
(der er redningsveste i voksen- og 
børnestørrelser) eller gå ture med 
naturvejleder Elsebeth Pedersen. 
Man kan også bare sidde og nyde 
søens blanke vand – vi håber på 
godt vejr.  Kan du ikke nå hjem fra 
arbejde inden da, kan du støde til 
senere, adressen er: Udlodsgyden, 
5220 Odense SØ. Kirken gril-
ler pølserne, medbring hertil selv 
salat, brød og drikkevarer. Husk 
badetøj. For interesserede vil Sten-
museet være åbent. 



Udflugt til 
»En skærsommernats drøm« 
på Ulriksholm Slot

Tag med på bustur en dejlig sommer-
aften til Ulriksholm Slot torsdag d.15. 
august. Her vil der være stole stillet op 
i det grønne, hvorfra vi kan nyde den 
smukke slotspark til teaterforestillingen 
»En skærsommernats drøm« af Shake-
speare. 
I bussen undervejs vil vi påskønne den 
fynske natur og afsynge de dejlige dan-
ske sommersange. Efter forestillingen, 
der varer fra kl. 19-21, er vi inviteret 
ind i slottets smukke stuer til et lille glas 
vin inden bussen kører mod Sdr. Nærå 
igen. Kirken betaler bussen og resten af 
beløbet over den nette sum af 50 kr. Vi 
mødes foran kirken kl. 18, og vil man 
hellere køre selv, er man naturligvis vel-
kommen til det. 
Tilmelding til mig senest torsdag d. 8. 
august. 

Højskole - formiddage: 
Tirsdag d. 11. juni kl. 10-12, indbyder 
»Allstars« til sang og musik ved korleder 
Bodil Rytter.
Onsdag d. 11. september kl. 10-12 går 
vi med Steen Iskou og Svend Erik Jensen 
i musikkens og poesiens landskab, hvor 
vi vil høre Benny Andersen og Halfdan 
Rasmussen i ord og toner. Se og oplev også 
malerier i udvalg fra Galleri Svelmøe.    
Søndag d. 22. september kl. 11 hol-
der vi gudstjeneste med efterfølgende 
ølsmagning fra Midtfyns Bryghus, som 
nu er flyttet her til Årslev. I storstuen 
vil Eddie fortælle små anekdoter om sin 
personlige rejse fra Chicago til Sdr. Høj-
rup og præsentere 5 af sine øl, som vi får 
lov at smage for 50 kr. pr. person. Resten 
af arrangementet dækkes af kirken sam-
men med et let frokosttraktement.   

Det årlige årsmøde, 
i år i Vartov

De grundtvigske valg- og frimenigheder 
mødes i år i Vartov d. 8.-9.juni. Vi følges 
dertil i biler. Dagene vil være spækket 
med bl.a. foredrag af biskop Holger Jep-
sen og Dr. Phil. Hans Hauge, desuden 
samvær og salmesang, gudstjeneste, ge-
neralforsamling m.m. Årsmødet 2014 er 
i Vejstrup Valgmenighed.   



Tag med til Vrå Højskole 
den 9.-15. august 2014. 
Så fik vi sat en dato og et tidspunkt for 
vores højskoleophold sammen med Rys-
linge Valgmenighed næste år. Nærmere 
information følger. 
  

Spaghettigudstjeneste 
Fredag d. 23. august kl. 16.30-ca. 17 
skal kampen stå mellem David og Go-
liat. Efter gudstjenesten spiller vi rund-
bold på plænen, så er vi sultne og klar 
til aftensmad i storstuen kl. ca. 18. Kl. 
19 åbner vi for Disneysjov, imens kan 
de voksne (mænd?) tage en hurtig fold-
boldkamp og resten af os kan nyde en 
dejlig kaffetår over en god snak indtil 
ungerne skal hjem og puttes i seng kl. 
20 efter Disney. Vi ses:)  

Ungdomsgudstjeneste
Søndag d. 8. september holder konfir-
manderne gudstjeneste for os. Gudstje-
nesten vil være fuld af overraskelser både 
for øjet og for øret. Vi får besøg af en 
hemmelig gæst. Måske bliver du endda 
selv inddraget som statist.

Velkommen til Marianne
Jeg hedder Marianne 
Gaarde Hansen og er 
fra 01.06.2013 ansat 
som daglig leder af 
Storstuen samt tov- 
hol der/koordinator 
for Ina Balle Aagaard.
Jeg glæder mig rigtig meget til at give 
mit bidrag til at bevare og udvikle livet 
omkring Valgmenighedskirken. 
Især glæder jeg mig til samarbejdet med 
alle de mennesker, der kommer i og er 
tilknyttet kirken.
Privat er jeg gift med Lars, der er tømrer. 
Vi har boet på Stationsvej 20 i Årslev si-
den 1989 og har sammen 2 voksne døtre 
– Christina på 22 år og Emilie på 18 år. 
Det sidste 1½ år har Lars og jeg brugt 
al vores fritid på at bygge sommerhus i 
Spodsbjerg, men ellers er jeg gymnastik-
pige, motionsløber og formand for for-
eningen »Bibliotekets Venner«.

Frivillig-korpset
Vil du være med til at røre i gryderne til 
et arrangement i Storstuen, eller er du 
bedre til at flytte borde og stole? Så kom 
lidt før og hjælp eller bliv lige lidt længe-
re. Måske kan du flette kranse med bør-
nene eller synge? Kunne du tænke dig 
at være en af værterne når der kommer 
gæster fra andre valgmenigheder eller vil 
du hellere bage kage? Kunne du tænke 



Adresser
Storstuen: 
Marianne Gaarde Hansen
Tlf.: 24 48 78 90

Bestilling af Storstuen:
Else Rasmussen
Tlf.: 65 97 23 01

Formand: 
Karin Bundesen
Tlf.: 65 99 19 08 
Mobil: 20 93 11 44

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

Præst: 
Ina Balle Aagaard
Tlf.: 65 99 11 02, 31 72 31 69
iba@km.dk
(fortrinsvis fri mandag)

Kirkeværge: 
Anne Marie Christensen
Tlf.: 65973006 

dig at hjælpe til med mini-konfirman-
der eller har du en historie til de store 
konfirmander? Er du god til at tage bil-
leder eller har du en idé til en aktivitet 
eller udflugt for unge som ældre? Hvad 
som helst, gode kræfter modtages gerne. 
Ring eller skriv til Ina.

Døbte:
Joshua Fernando Altino, søn af Katarina 
Bundgaard og Rafael Fernando Garcia, 
Årslev d. 21 april 2013.
Isabella Knudsen-Meyer, datter af Be-
tina Knudsen-Meyer og Ulrik Knudsen-
Meyer, Ørbæk d. 21. april 2013.
Benjamin Nedergaard Jeppesen, søn af 
Marie Nedergaard Jeppesen og Martin 
Nedergaard Jeppesen, Ringe d. 12. maj 
2013. Stort tillykke!

Viede:
Lisbeth Bæk Eriksen og Anders Bæk 
Eriksen, Århus d. 20. april 2013.
Regitze Vind Andersen og Erik Christi-
an Vind Andersen, Rolfsted d. 20. april 
2013. Hjertelig tillykke!

Døde:
Rosa Marie Pedersen, Røjlegyden 7, 
Nr. Søby. Bisat d. 15 marts 2013
Eilif Brogård Frank, Stationsvej 26, 
Årslev. Begravet d. 1. marts 2013
Æret være deres minde!



Livet i Sdr. Nærå Valgmenighed
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Gudstjenester:
Husk kirkebilen kan bestilles hos mig.

Søndag d. 2. juni  kl.11

Søndag d. 9. juni.   Årsmøde i Vartov, 
   derfor ingen gudstjeneste

Søndag d. 16. juni  kl.11

Søndag d. 23. juni  kl.11.  Peder Fjeldstad

Søndag d. 30. juni  kl.11

Søndag d. 7. juli.   Ingen gudstjeneste

Søndag d. 14. juli  kl.11.  Poul Erik Steffansen

Søndag d. 21. juli.   Ingen gudstjeneste

Søndag d. 28. juli  kl. 11.  Poul Erik Steffansen

Søndag d. 4. august  kl.11

Søndag d. 11. august  kl.11

Søndag d. 18. august  kl. 11

Fredag d. 23. august  kl. 16.30  Spaghettigudstjeneste. 
   Derfor ingen gudstjeneste 
   søndag d. 25. august

Søndag d. 1. september  kl. 11.  Konfirmandindskrivning.

Søndag d. 8. september  kl. 11.  Ungdomsgudstjeneste

Søndag d. 15. september  kl. 11.  Jens Jørgen Krogsgaard

Søndag d. 22. september  kl. 11  Gudstjeneste med efterfølgende 
   ølsmagning i storstuen

Søndag d. 29. september  kl. 11

Søndag d. 6. oktober  kl. 11.  Høstgudstjeneste 


