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Kære alle
Jeg håber, I alle har nydt godt af den 
lange varme sommer, vi har haft i år og 
er ladet godt op til den mørke tid vi så 
småt går i møde.
Nu viser naturens smukke nuancer os, at 
det er blevet efterår og blander sine far-
ver med de dejlige efterårssange ”Æbler 
lyser rødt”, og vi nyder når ”Septembers 
himmel er så blå”. 
Konfirmanderne er allerede godt i gang. 
Vi har været på konfirmandlejr, og vi 
har holdt ungdomsgudstjeneste. Mini-
konfirmanderne har leget barnedåb med 
udklædning i kirken, og vi er i øjeblikket 
ved at få et skole-kirkekor op at stå med 
hjælp fra Anna Rosengren Bruun 23 år 
og studerende fra musikkonservatoriet 
i Odense. Vi får besøg af de nybagte 
mødre til babysalmesang og dagplejerne 
vil lægge deres vej forbi kirken og synge 
med deres dagplejebørn. 

Her i efteråret fortsætter fyraftensangen. 
Vi skal høre forskellige fra menigheden 
præsentere en sang forud for at vi synger 
den i kirken.   
Her i efteråret får vi besøg af Hans Bar-
fod, barnebarn af tidligere valgmenig-
hedspræst her ved kirken. Og også Troels 
Kløvedal vil berige os med alle sine for-
tællinger. Efter adventsgudstjenesten 
første søndag i advent går vi i storstuen 
til sangtime med Jens Rosendahl og Ras-
mus Borring, og vi får Lindvedkoret at 
høre tredje søndag i advent.
Jeg glæder mig til at se jer alle, uanset 
alder, alle er velkomne – også når vi skal 
danse børnedisco i storstuen efter næste 
børnegudstjeneste 

Glade gensynshilsner fra
Ina 

Friluftsgudstjeneste 
ved Hudevad Sø.



Forsiden viser Hans Peters 
”Pinsealtertavle”:
Hans Peter har valgt at kalde den ”I al 
sin glans nu stråler solen”.
Selve scenen viser Peter, som prædiker 
for folkemængden, og det er ikke kun 
ham, der har en ildtunge af Helligånden, 
men alle, der tager imod budskabet, har 
fået en ildtunge lige over sig – og om lidt 
vil de blive døbt. 
Solen, der stråler i al sin glans, er inspi-
reret af Van Gogh. Personerne og deres 
klædedragter er inspireret af den gamle 
hollandske maler Breugel og af danske 
kalkmalerier. Det giver mulighed for 
maleriske dragter og mange farver.
Hver person er malet med oliepastel-
farve i hel figur, klippet ud og derefter 
arrangeret i forhold til hinanden og til 
sidst limet fast på malede krydsfiner-
plader. Ved at bygge det op på 3 plader 
giver det en vis tredimensionel virkning 
lige som kulisser i et teater.
Serien af udskiftelige altertavler startede 
for 10 år siden, hvor Hans Peter sam-
men med barnebarnet Thea (6 år den-

gang) lavede papdukker på stænger til 
en slags krybbespil, til formidling af ju-
leevangeliet i kirken for børnehavebør-
nene. Den er blevet fulgt op med en på-
skealtertavle, konfirmandernes altertavle 
og nu en pinsealtertavle, som gør kirken 
levende svarende til vores menighedsliv 
omkring kirken.

Formiddagshøjskole
tirsdag d. 4. november kl. 10-12.
Havnerundfart, fortællekoncert  
med Phil og Fod
Phil Nice er oprindelig englænder. Han er 
musiker, komponist, forfatter, opfinder, 
maler og universitetsstuderende og 49 år. 
Hans Barfod er musikant, folkepen-
sionist, forfatter, projektmager, 65 år og 
barnebarn af tidligere Sdr. Nærå valgme-
nighedspræst Clemens Barfod.
De to herrer rejste i sommeren 2014 
rundt og spillede i forskellige havne; 
”Det er muntert, hvad de oplevede i lø-
bet af 10 dage. Det fortæller de om når 
de kommer med deres både glade og al-
vorlige musik. 

Kirkekaffe på terassen.

Kirken deltog i byens ”Store Legedag”



Børne- og familiegudstjeneste 
søndag d. 9. november kl.11.
Jeg vil gerne invitere hele Familien Valg-
menigheden til pædagogisk fortælling 
om dåb. Herefter spiser vi frokost i stor-
stuen og tag endelig danseskoene på, for 
efter maden skal vi danse børnedisco, en 
bamse danser for  . Gerne tilmelding 
til Marianne på mail mariannegaarde-
hansen@gmail.com.  

Efterårsmøde i samarbejde 
med Sdr. Nærå Friskole  
Midtfyns Efterskole,  
tirsdag d. 11. november kl. 19  
i storstuen.
Foredrag af Troels Kløvedal
”Jeg fortæller fra ”de syv have”med hoved-
vægten lagt på Polynesien og Kinatogtet 
op af Yangtze floden, men jeg kommer 
også ind med et interview med dronnin-
gen, som fortæller dansk ekspeditionshi-

storie fra Nordøstgrønland og måske lidt 
fra sommerens togt - til danske digtere. 
(Medbring gerne en 20’er til kaffen) 

Fyraftensang
torsdag d. 20. november kl. 17-17.45.
Vi synger blandede sange af ”karsken 
bælg”, og indimellem fortæller folk fra 
menigheden små historier om den næste 
sang vi skal synge. 

Adventsgudstjeneste  
og sangtime
med Jens Rosendal og Rasmus Skov 
Borring søndag d. 30. november 
fra kl. 11 i kirken. 
(Medbring gerne en 20` er til kaffen)  
Jens Rosendal er 82-år, digter og dén 
nulevende forfatter, der har flest sange 
repræsenteret i Højskolesangbogen, bl.a. 
forelskelsessangen ”Du kom med alt det 
der var dig”. Rasmus Skov Borring er 33 
år, pianist og komponist. 
Med en aldersforskel på næsten 50 år 
har Rosendal og Borring fundet et godt 
fundament for deres samarbejde med 
intentionen om at samle generationer i 
nye fællessange.
Sangtimen tager sit udgangspunkt i san-
gene fra deres CD ’Livets mærke’. Man  
kan læse mere på www.rasmusskovbor-
ring.dk

Der lægges gas ind i kirken



Juleafslutninger 
– i uge 49 går det løs:
Mandag d. 1. december holder vi jule-
afslutning for Sdr. Nærå Friskole Midt-
fyns Efterskole ca. kl. 8.
Onsdag d. 3. december holder vi jule-
afslutning for dagplejerne i området kl. 
10.15 og Torsdag d. 4. december holder 
vi juleafslutning for børnehaverne i om-
rådet kl. 10 - Bedsteforældre og andre gæ-
ster er meget velkomne   

Kom og hør Lindvedkoret
til adventsgudstjenesten tredje søndag i 
advent, d.14. december kl. 14.
Efter gudstjenesten går vi i Storstuen og 
nyder koret lidt mere sammen med æb-
leskiverne  

Formiddagshøjskole
torsdag d. 5. februar kl. 10-12
Ole Olesen fra menighedsrådet og tid-
ligere forstander for Ådalskolen, Fangel 
Friskole fortæller om sit arbejdsliv, sit 
frivillige arbejde med unge og sit dia-
konarbejde i Odense, om at ville gøre en 
forskel.

Anna og skole-kirkekoret.

Minkonfirmander leger dåb i kirken.



Lysgudstjeneste 
Torsdag d. 19. Februar er der lysguds-
tjeneste i kirken fra kl. 17-ca. 17.40.
Gudstjenesten er også en afslutning på 
et indsamlingsarrangement for organi-
sationen ”Hope Now” der begynder på 
Sdr. Nærå Friskole kl. 15.

Fastelavnsgudstjeneste 
søndag d. 22. februar kl. 11.
Vi holder gudstjeneste for børn og barn-
lige sjæle, først i kirken, herefter går vi 
i storstuen til frokost og slår katten af 
tønden, velkommen   

Babysalmesang
Har du og din baby lyst til at synge i 
kirken. Kontakt Ina for nærmere tid og 
dato.  

Salmesangsmaraton
Vi samarbejder med de omkringliggen-
de kirker om, at synge hele salmebogen 
igennem over en periode, på skift i de 
forskellige kirker. Se folder i kirkens vå-
benhus.

Døbte
Marie Kristiansen, døbt d. 3. august 
2014, datter af Lisbeth Sara Kristiansen 
og Thomas Kristiansen, Rolfsted.
Wilma Tørring Bundesen, døbt d. 7. 
september, datter af Nina Tørring og As-
bjørn Bundesen, Beder.
Mads Kirk-Laursen, døbt d. 7. septem-
ber, søn af Maja Kirk-Laursen og Jacob 
Kirk-Laursen, Skt. Klemens.
Alberte Kern Madsen, døbt d. 14. sep-
tember, datter af Charlotte Kern Jensen 
og Peter Madsen, Hudevad.
Hjertelig tillykke.
  

Viede 
D. 5. juli 2014, Grith Nørregaard An-
dersen og Tjalfe Christian Nørregaard 
Andersen, Højby.
D. 12. juli 2014, Julie Bendix  Dichmann 
og Jens Christian Jensen, Odense M.
D. 26. juli 2014, Bibi Belinda Kondrup 
Lenskjold og Nikolaj Thuesen Jørgen-
sen, Ryslinge.
D. 30. august 2014, Katrine Dalgaard 
Kuehn og Kent Dalgaard Kuehn, Nørre 
Lyndelse.
D. 6. september 2014, Karina Sylvest 
Holm Moeskjær og Christian Wulff 
Moeskjær, Ringe.
Hjertelig tillykke.

Kluddermor på konfirmandlejren



Adresser
Vært ved 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
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.: 65973006 

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

Velsignede
D. 20. september 2014, Mette Lisby og 
Joachim Lisby, Gudbjerg.  
Hjertelig tillykke.

Døde
Dorthea Kjær Nielsen, Torpegårdsvej 
29, Sdr. Nærå, bisat d. 3. juli 2014.
Lene Aasland Knudsen, Hvidkærparken 
3D, Nr. Lyndelse, bisat d. 21. august 
2014.
Anders Christian Suhr, Bøgeparken 
135, Sdr. Nærå, bisat d. 26. august 2014
Rita Grooth Dolleris, Ådalen 3, Ferrit-
slev, bisat d. 12. september 2014.
Milred Keeth Suhr, Bøgeparken 135, 
Sdr. Nærå, bisat d. 19. september 2014
Edel Kærsgaard Hansen, Bøgeparken 
25, Sdr. Nærå, bisat d.19. september 
2014.
Æret være deres minde.

Kransen bindes til majstangen.



Gudstjenester og arrangementer:
Kirkebilen kan bestilles ved Ina.
Søndag d. 12. oktober  kl. 10.00 Ina Aagaard
Søndag d. 19. oktober kl. 11.00 Poul Erik Steffansen
Søndag d. 26. oktober  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 2. november  kl. 19.30  Alle helgens dag, cellist Søren Friis medvirker,  

Ina Aagaard
Tirsdag d. 4. november kl. 10-12 Formiddagshøjskole Phil og Fod  
Søndag d. 9. november kl 11.00 Ina Aagaard
Tirsdag d. 11. november  kl. 19.00 Troels Kløvedal
Søndag d. 16. november  kl. 11.00 Ina Aagaard
Torsdag d. 20. november  kl. 17-17.45  fyraftensang og derfor ingen gudstjeneste  

søndag d. 23. nov.
Søndag d. 30. november kl. 11.00  Adventsgudstjeneste - Ina Aagaard  

 - Herefter går vi i storstuen til sangtime med Jens Ro-
sendal og Rasmus Borring

Søndag d. 7. december  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 14. december  kl. 14.00  Adventsgudstjeneste, Ina Aagaard, Lindvedkoret delta-

ger, og vi går i storstuen til mere kor og æbleskiver.
Søndag d. 21. december  kl. 11.00 Ina Aagaard
Juleaften gudstjeneste  kl. 14.30 og kl. 16 Ina Aagaard
Juledag gudstjeneste  kl. 11.00 Ina Aagaard
2. Juledag gudstjeneste  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 28. december  Ingen gudstjeneste
Nytårsdag d. 1. januar  kl. 15.00 Nytårsgudstjeneste Ina Aagaard
Søndag d. 4. januar  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 11. januar  kl. 11.00 Poul Erik Steffansen
Søndag d. 18. januar  Ingen gudstjeneste
Søndag d. 25. januar  kl. 11.00 Poul Erik Steffansen
Søndag d. 1. februar  kl. 11.00 Ina Aagaard, konfirmandkaffe i storstuen
Torsdag d. 5. februar kl. 10-12 Formiddagshøjskole ved Ole Olesen
Søndag d. 8. februar  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 15. februar  kl. 11.00 Ina Aagaard
Torsdag d. 19. februar kl. 17.00 Lysgudstjeneste ved Ina Aagaard
Søndag d. 22. februar  kl. 11.00  Fastelavnsgudstjeneste - Ina Aagaard, 

vi slår katten af tønden
Søndag d. 1. marts  kl. 11.00 Ina Aagaard
Søndag d. 8. marts  kl. 11.00  Ud-af-huset-gudstjeneste, Ina Aagaard.  

Vi er denne søndag vært for de fynske valg-og fri-
menigheder. Kaffe i storstuen fra  kl. 9,  
herefter går vi til gudstjenesten kl. 11 Tr

yk
: M

ar
k 

&
 S

to
rm

 G
ra

fis
k 

A/
S


