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Kære alle
Tak for en god generalforsamling. Og 
tak for vores lille værksted, dejligt, at 
høre jeres stemme. Nu er det blot at 
trække de gode forslag op af posen til ar-
rangementerne næste år 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer,

De bedste sommerhilsner fra Ina

Læsekreds
For jer der savner at drøfte en bog når I 
har læst den,
Vi læser ”Mærkedage” af Jens Smærup 
Sørensen og mødes i storstuen d. 30. 

september kl. 19.30 og D. 6. november 
kl. 19.30. Vi aftaler nye mødetider og 
hvad vi vil læse næste gang.

Ny altertavle 
Kr. Himmelfartsdag
Glæd jer til at se Hans Peters nye pin-
se-altertavle, som vi indvier allerede til 
gudstjenesten Kr. Himmelfartsdag.

Gudstjeneste pinsedag
Vi fejrer fællesskabet og sommeren til 
jazzmusik i kirken pinsedag kl. 11.

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



Udflugt til 
”Stor ståhej for ingenting” 
på Ulriksholm Slot
Tag med på bustur en dejlig sommer-
aften til Ulriksholm Slot søndag d. 17. 
august. Her vil være stole stillet op i det 
grønne, hvorfra vi kan nyde den smukke 
slotspark til teaterforestillingen ”Stor 
ståhej for ingenting” af Shakespeare.
Efter forestillingen der varer fra kl. 19-21, 
er vi inviteret indenfor i slottets smukke 
stuer til et lille glas vin inden bussen kø-
rer mod Sdr. Nærå igen. Kirken betaler 
bussen og resten af beløbet over den nette 
sum af 50 kr. Vi mødes foran storstuen 
kl. 18, og vil man hellere køre selv, er man 
naturligvis velkommen til det.

Tilmelding til Marianne senest torsdag 
d. 7. august på mobil 24487890

Formiddagshøjskole 
onsdag d. 24. september kl. 10-12.
Kirsten Aaes fortæller om sit projekt 
forud for prædikestolen. Hvad forestil-
ler den? Hvilke tanker og ideer står bag? 

Friluftsgudstjeneste 
søndag d. 22. juni og søndag d. 31. 
august kl. 11 ved Hudevad Sø.
Vi følges fra kirken kl. 10.30.
Hvis vejret tillader det medbringer vi 
egen madkurv i det grønne, hvor Hans 
Peter og Knud Erik vil ledsage fællessan-
gen på deres strygerinstrumenter. Heref-
ter byder kirken på kaffe.
Der er skattejagt for børnene
I tilfælde af regnvejr, kryber vi i ly i kir-
ken og i storstuen.Agnethe Bjørn som Emily Dickinson.

Tak til hjælpere ved fastelavnsgudstjenesten.



Gå til ”minikonfirmand” 
i 3. klasse.    
Kære alle i 3. klasse.
Vi vil gerne invitere dig til ”minikonfir-
mand”, undervisning for alle 3. klasses 
elever i ”fritter-tiden” onsdage i konfir-
mandstuen fra kl. 13.15-ca. 14.30. Før-
ste gang d. 10. september.
Vi skal høre bibelhistorier, og de gode 
fortællinger om kirken. Vi skal en tur på 
kirkegården og se gravsteder og selvføl-
gelig op og se kirkeklokken.
Men først og fremmest skal vi lege og 
synge og have det sjovt. Hver gang be-

gynder med saftevand og kiks el.lign. Ef-
ter 6 gange holder vi afslutning til bør-
negudstjenesten d. 2. november kl. 11.  

Konfirmandindskrivning 
For kommende konfirmander 2014-
2015 med konfirmation søndag d. 12. 
april 2015.
Kære alle kommende konfirmander. 
Jeg vil gerne invitere jer til gudstjeneste 
og konfirmand-indskrivning søndag d. 
7. september kl. 11, hvorefter vi går i 
storstuen og spiser frokost sammen, så 
jeg kan hilse ordentligt på jer, og vi snak-

Ejvind forbereder kirkegården til påske.



ker om hvordan konfirmandforløbet 
kommer til at se ud.
Selve konfirmandundervisningen vil, 
traditionen tro, ligge tirsdage fra kl 8-ca. 
9.45.
Sæt kryds i kalenderen, for allerede 
weekenden efter, d. 13.-14. september 
tager vi med bus på konfirmandlejr i en 
spejderhytte i Fangel. Konfirmandlejren 
slutter af med en ungdomsgudstjeneste 
om søndagen kl. 11 til toner af ”Lunau 
og Sund” og til tekstlæsning af jer kon-
firmander. 
Husk at invitere familie og venner 

Torsdag d. 13. november spiser vi mid-
dag sammen i storstuen og tager herefter 
med bus til Odense Valgmenighed og ser 
teaterforestillingen ”Farfar Krigsmand”: 
Den handler om en lille dreng og hans 
mor som i januar 1945 efterlades, da 
drengens far er flygtet fordi modstands-
bevægelsen vil have ham likvideret. Op-

lysningerne om likvideringen, får faren 
fra sin gode ven der er modstandsmand. 
Drengens mor fortæller drengen, at far 
er ude at rejse. Det bliver en lang rejse, 
som først slutter i foråret 1949 hvor 
drengens far bliver løsladt. Siden bliver 
der ikke talt mere om nazismen og ”rej-
sen”. Familien lukker skammen inde, og 
lever videre som om intet var sket. Men 
er der sket noget? og hvordan kan barne-
barnet Benedikte, en generation senere, 
tilgive sin elskede farfar at han var nazist 
under 2. verdenskrig? Efter endt forestil-
ling kører bussen hjem mod Sdr. Nærå 
igen.  

Børnekor 
I samarbejde med Sdr. Nærå friskole og 
musikskolen.
Som noget nyt tilbyder vi børnekor for 
2.-4. klasse fra uge 37, tirsdage efter 
endt skoledag fra ca. kl. 14 – ca. kl. 15. 
Vi mødes i kirken 

I næste kirkeblad:
D. 5. oktober: Høstgudstjeneste
D. 9. oktober : Foredrag af forfatter og 
salmedigter: Lisbeth Smedegaard An-
dersen
D. 11. november: Efterårsmøde i samar-
bejde med Sdr. Nærå Friskole: Foredrag 
af Troels Kløvedal.

Langfredag i kirken.



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

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

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

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

Kirkeværge: 
Anne Marie Christensen
Tlf.: 65973006 

Følg med på vores hjemmeside: 
valgmenigheden.dk
Og find os på 
www.facebook.com/valgmenigheden

Døbte
Tino Elias Greve Skyum, døbt d. 16. fe-
bruar 2014, søn af Sophie Marie Skyum 
og Steffen Greve Pedersen, Årslev.
Johanne Hollands Frank, døbt d. 16. 
februar 2014, datter af Karin Hollands 
Frank og Eske Rauer Frank, Ringe.
Herman Bæk Eriksen, døbt d. 20. april 
2014, søn af Lisbeth Bæk Eriksen og 
Anders Bæk Eriksen, Århus.
Hjertelig tillykke

Viede
Ditte Kirstine Sølyst Pedersen og Klaus 
Bertram Nissen, Ringe.
Hjertelig tillykke

Døde
Grethe Jørgensen, Skovløkkevej 6, Hu-
devad, begravet d. 7. marts 2014.
Elise Marie Kærsgaard Pedersen, Fasan-
vænget 1, Sdr. Nærå.  
Ære være deres minde

Langfredag i kirken.



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

Torsdag d. 29. maj,  kl. 11.00 Ny altertavle indvies
Kristi himmelfartsdag
Søndag d. 1. juni  kl. 11.00
Søndag, pinsedag, d. 8. juni  kl. 11.00 Musik af saxofonist og guitarist   
2. pinsedag   Ingen gudstjeneste
Søndag d. 15. juni,   Årsmøde i Vejstrup 
   derfor ingen gudstjeneste
Søndag d. 22. juni,  kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste 
   ved Hudevad Sø
Søndag d. 29. juni  kl. 11.00 Kaffe i præstegården efter 
   gudstjenesten
Søndag d. 6. juli  kl. 11.00
Søndag d. 13. juli  kl. 11.00  Jens Jørgen Krogsgaard
Søndag d. 20. juli  Ingen gudstjeneste
Søndag d. 27. juli  kl. 11.00 Jens Jørgen Krogsgaard
Søndag d. 3. august  kl. 11.00
Søndag d. 9. – 16. august   Vrå Højskole
   derfor ingen gudstjeneste
Søndag d. 17. august  kl. 11.00
Søndag d. 17. august,   Bustur til Ulriksholm Slot
Søndag d. 24. august  kl. 11.00 Jens Jørgen Krogsgaard
Søndag d. 31. august,  kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved 
   Hudevad Sø
Søndag d. 7. september  kl. 11.00 Konfirmandindskrivning
Søndag d. 14. september  kl. 11.00 Ungdomsgudstjeneste
Søndag d. 21. september  kl. 11.00
Onsdag d. 24. september  kl. 10.00 Formiddagshøjskole
Torsdag d. 25. september  Kl. 17-17.45 Fyraftensang
Søndag d. 28. september kl. 11.00 Jens Jørgen Krogsgaard
Søndag d. 5. oktober  kl. 11.00 Høstgudstjeneste 


