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Tak for en god tid
Det var med sut og bleer, kattekillin-
ger, bøger og køkkenudstyr da vi for 
seks år siden, i sommeren 2012 kom til 
Sdr. Nærå. Først med det lille flyttelæs 
vi satte af på Torpegårdsvænget, indtil 
præstegården stod færdig. Som Claus 
sagde det, mens han flyttede ud af Chi-
stiania flyttede vi ind på Amalienborg.

Og jeg kom ikke til nogen ørken, 
tværtimod, det var svært at finde et tørt 
sted, hvor jeg kunne komme til med 
min vandkande. Jeg kom til en oase, 
med rindende vand fra Snabelå. Men 
noget blev holdt ved lige, gode traditio-
ner som: majstang, fastelavn, høstfest, 
foredrag, vi tog en uge hvert andet år på 
højskole, og som vidner om et blom-
strende kirkeliv, der blot kunne fort-
sætte. Og har gjort det på bedste vis.

Men så fik jeg øje på flere nye salmer 
og nye melodier til gamle salmer, og vi 
skulle da også have minikonfirmander 
og babysalmesang, og vi fik kaffe efter 
gudstjenesterne i våbenhuset, det var 
en rigtig god måde at samles på, så jeg 
kunne få snakket og komme i kontakt 
med menigheden og få at vide hvad 
der rørte sig: Hvem kunne trænge til et 
besøg og hvem er det længe side vi har 
set. Og så gjorde det fællesskabet mere 
synligt. 

Nu 6 ½ år efter vil jeg gerne sige tak 
for vores tid sammen. Vi har været 
igennem glæder og sorg. Claus ringede 
til mig og sagde: ”Ina nu bliver jeg din 
første begravelse”, og jeg kan huske jeg 
svarede: ”Claus, du har bare at holde 
dig i live, jeg har brug for dig”. Men 
han fik ret, sådan blev det. Siden er 
flere begravelser kommet til, men også 
glædesstunder ved bryllupper, konfir-
mationer og dåb.

Nu har jeg holdt min sidste gudstjene-
ste. Tusind tak for alle gaverne, blom-
ster, flasker, chokolade og hilsener. 
 
Tak for jeres tillid til mig som jeres 
præst. Tak for jeres smil og imødekom-
menhed, jeres fremmøde og opbakning. 
Den er mere værdifuld end I tror. Tak.

Tak.



Nyt fra Menighedsrådet
Søndag d. 18. november holdt Ina 
sin sidste gudstjeneste i Sdr. Nærå 
Valgmenighed, inden hun starter som 
sognepræst i Agedrup. Menigheden 
sagde tak for de 6 år ved en fin sam-
menkomst i Storstuen.

Vi skal nu i gang med at finde en ny 
præst til vores menighed.

Vi inviterer derfor til et møde mandag 
d. 10. december kl. 19:00 i Storstuen, 
hvor vi skal tale om, hvilken præst vi 
gerne ser i Sdr. Nærå Valgmenighed. 

Indtil vi har fået ansat en ny præst, har 
vi fået to vikarer, som vil hjælpe os de 
næste par måneder.

Michael Nielsen, tidl. valgmenigheds-
præst i Ryslinge, vil forestå gudstjene-
ster.

Anders Carlsson, valgmenighedspræst i 
Vejstrup, vil også forestå enkelte guds-
tjenester. Han vil ligeledes stå for kon-
firmandundervisning og konfirmere 
de unge mennesker søndag d. 28. april 
2019. Anders er også bagvagt mht. 
begravelser/bisættelser. Han træffes på 
mobilnr. 40 47 59 19.

Henvendelser om øvrige kirkelige 
handlinger rettes til formand Lis R. 

Koncert med Ringe Kirkes 
Gospelkor
”Gospel er noget af det mest livsbe-
kræftende musik der findes, for gospel 
synges med hjertet og handler om håb, 
fællesskab, sorg og glæde. Gospel er 
iørefaldende og for alle. En gospelkon-
cert skal røre publikum og løfte dig op, 
så du går fra koncerten med følelsen af 
livsmod og livsglæde. Det er rettesno-
ren for vores koncerter.”

Med Anders Gustavsen-Sprotte som 
korleder sætter Ringe Kirkes Gospel-
kor rammerne for en festlig musikalsk 
oplevelse i kirken, d. 9. december kl. 
15. Herefter er der gløgg og æbleskiver 
i Storstuen.

Møldrup, tlf. 51 56 33 24, e-mail for-
manden@valgmenigheden.dk.

Husk også at gå ind på hjemmesiden 
og tilmeld jer Information på mail. Vi 
vil meget gerne have mulighed for at 
skrive til jer via mail; men det kræver, 
at I går ind og tilmelder jer.



Syng julen ind med
JulePopSalmer 
Pop er forkortelsen for populær. De 
gamle salmedigtere skrev i deres tid 
folkekære populære salmetekster på 
datidens melodier.

Komponist og korleder Janne Wind 
har sat sig for at genoplive og oplyse 
det høje Nord med nye poppede, swin-
gende og lette melodier og ny musik til 
gamle kendte jule-klassikere.

Kom med, når hun sammen med Pop-
Salmer trioen (Kathrine Andersen og 
Thomas Nikolajsen) d. 19. december 
kl. 19.00 i kirken giver en skøn jule-
koncert.

Koncert med Mads Granum 
kvintet 
i anledning af 
Valg  menighedens 
144-års fødsels-
dag
Anmeldelserne 
taler for sig selv: 
»Aldeles levende 
og elegant« Berlingske, »Det syder og 
swinger« Organist.org, »Fremragende 
udført« Doks, »10 nye salmer af nogle 
af tidens bedste salmedigtere« Kristeligt 
Dagblad.

Kom selv og oplev kvintetten. Det er 
søndag d. 13. januar i kirken kl. 14. 
Bagefter er der kaffe i Storstuen.



150 års jubilæumsgudstjene-
ste i Kerteminde Dalby
Valgmenighed
Der er fællesgudstjeneste i Kerteminde-
Dalby Valgmenighed for de grundtvig-
ske menigheder her på Fyn søndag d. 
20. januar kl. 10. Vi mødes foran Stor-
stuen og følges til Kerteminde. Ring til 
Susanne Jakobsgaard tlf.: 60 90 21 10 
senest ugen før.

Foredrag: ”Fra Nykøbing 
Mors til Assens” med Palle 
Jensen 
”Jeg mener, at jeg har mødt søhelten 
Peter Willemoes to gange i mit liv…
indtil videre!

”Med hans kikkert for øjet og gennem 
spredte erindringsglimt prøver jeg at 
forfølge et livs- og menneskesyn, som 
det kan ændre sig fra barndom og 
drengetid til modne dage”.

Mød den tidligere præst i Nr. Broby 
Palle Jensen tirsdag d. 19. februar kl. 19.

Formiddagshøjskole
Michael Nielsen, tidl. valgmenig-
hedspræst i Ryslinge fortæller om sin 
seneste bogudgivelse af egne salmer. 
Onsdag d. 6. marts kl. 10-12

Filmklub
Vi viser Forrest Gump d. 14. marts kl. 
19 i Storstuen imens vi nyder et glas 
vin og spiser popcorn. Vi snakker om 
filmen bagefter

Drømmen om Amerika
– en ”højskolerejse” i de danske udvan-
dreres fodspor 9.-20. september 2019

Med Sdr. Nærå og Holstebro valgmenig-
heder som arrangører inviteres alle inte-
resserede til en anderledes rejse i USA’s 
hjerteland. Der bydes på en buket af 
historisk og kulturelt indhold, ægte wild-
west-stemning samt enestående naturop-
levelser på den amerikanske prærie.
Vi skal rejse i de danske udvandreres 
fodspor og høre om deres nye liv i 
”Guds eget land”. Det bliver en fortæl-
ling om udlængsel, virketrang, kulturel 
kamp og hjemve. Det gennemgående 
tema er den danske masseudvandring 
fra 1860 til 1910 og den drøm om 

Foredrag af Erik Nørkjær.



Amerika, der førte over 300.000 af 
vore landsmænd over havet til en ny og 
anderledes tilværelse.
Der vil være en helt særlig vægtlægning 
på den grundtvigske arv og samspil-
let med andre kirkelige og kulturelle 
strømninger i det midtvestlige USA. 
Danske bragte deres kultur med sig til 
det fremmede, og striden mellem Indre 
Mission og grundtvigianerne fortsatte 
på prærien. Her blev de kaldt ”Holy 
Danes” og ”Happy Danes”!
Gamle Grundtvigs yngste søn Frederik 
Lange Grundtvig var dansk præst blandt 
indvandrerne og en af de fremmeste 
aktører i striden mellem dansk-amerika-
nerne i slutningen af 1800-tallets USA.
Under rejsen besøges mange af de ste-
der, hvor danskerne slog sig ned, og 
som den dag i dag bærer præg af dansk 
kultur og historie. Vi besøger bl.a. 
lokaliteter som Danebod, Elk Horn, 
Kimballton, Dannebrog og Kronborg. 
Herudover venter der deltagerne flotte 
naturoplevelser på den storslåede præ-
rie og de enestående Black Hills.  Her 
skal vi også se de enorme, tavse sten-

ansigter på Mount Rushmore og det 
igangværende Crazy Horse Memorial.
Den helt særlige stemning og charme 
ved Det Vilde Vesten indgår som en 
selvfølgelig del, når vi besøger Fort La-
ramie, de to cowboy-byer Keystone og 
Hill City og prøver en nostalgisk rejse 
med veterantoget ”1880 Train”.
Først og fremmest kan deltagerne glæ-
de sig til at møde efterkommerne af de 
danske udvandrere og opleve deres helt 
enestående gæstfrihed og hjertelighed. 
Hver enkelt af dem bærer på fortællin-
gen om, hvorfor deres forfædre valgte 
at bryde op fra hjemstavnen og om, 
hvordan de klarede sig i det fremmede.
Rejseleder og tilrettelægger af denne 
tur er Erik Nørkjær, som har et indgå-
ende kendskab til den danske amerika-
udvandring og tidligere har arrangeret 
lignende rejser.

Pris: 20.900,- /person i delt dobbeltvæ-
relse. Tillæg for eneværelse: 3.500,-
Tilmeldingsfrist: 30. april 2019.
Detaljeret brochure kan ses på vores 
hjemmeside www.Valgmenigheden.dk

Chimney Rock.



Kontakter
Bestilling af Storstuen:
Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Formand: 
Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Graver: 
Ejvind Kristiansen
Tlf. 65 97 21 53 – Mobil 21 75 31 53
service@valgmenigheden.dk

Organist: 
Mads Klindt Poulsen 
Tlf. 61 69 36 56
madsklindt@gmail.com

Kasserer: 
Else Rasmussen
Tlf. 65 97 23 01
kassereren@valgmenigheden.dk

Præst: 
Vacant
Tlf. 65 99 11 02

Kirkeværge: 
Anne Marie Christensen
Tlf. 65 97 30 06
annemarie_c1@hotmail.com 

Servicemedarbejder
Pia Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden

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

Døde
Bent Rasmus Rasmussen, Kerteminde. 
Begravet d. 9. august 2018 
Kim René Møller Pedersen Frydens-
berg, Haarby. Bisat d. 20. august 2018
Poul Jensen, Hudevad. Bisat d. 5. sep-
tember 2018

Æret være deres minde

Dåb
Walther Sylvest Wieben, døbt d. 28. 
oktober 2018, søn af Monica Sylvest 
Wieben og Michael Sylvest Wieben.
Helene Dalgaard Kuehn døbt d. 11. 
november 2018, datter af Katrine Dal-
gaard Kuehn og Kent Dalgaard Kuehn.

Hjertelig tillykke 

Vielse
Maria Fredslund og Rasmus Fredslund 
viet d. 22. september 2018
Marie Græns Jakobsgaard og Simon 
Græns Jakobsgaard viet d. 27. oktober 
2018

Hjertelig tillykke

Yderligere information om rejsen kan 
fås ved henvendelse til:
Lis Rosager Møldrup, form. f. Sdr. 
Nærå Valgmenighed, tlf. 51 56 33 24 
E-post: formanden@valgmenigheden.dk
Rejseleder Erik Nørkjær,
Korsholmsvej 2, 7490 Aulum, tlf.: 21 
61 55 01, E-post: enorkjaer@gmail.com 
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Gudstjenester og arrangementer:
 2. december Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen 
 9. december Gospelkoncert med Ringe Kirkes Gospelkor kl. 15.00 
16. december Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen
19. december Koncert med Popsalmetrio kl. 19.00
23. december  Ingen gudstjeneste
24. december Gudstjeneste kl. 14.30 og 16.00 Michael Nielsen
25. december Ingen
26. december Jule- aftengudstjeneste kl. 19.00 Anders Carlsson
30. december Nytårsgudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen 
 6. januar Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen
13. januar Nytårskoncert med Granumkvintetten kl. 15.00, ingen gudstjeneste
20. januar  Ingen – Samkørsel til jubilæum i Kerteminde Valgmenighed
27. januar Gudstjeneste kl. 11.00 Anders Carlsson
 3. februar Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen
10. februar Ingen gudstjeneste
17. februar Gudstjeneste kl. 11.00 Anders Carlsson
19. februar Foredrag af Palle Nielsen om Peter Willemoes kl. 19.00  
24. februar Gudstjeneste kl. 19.00 Michael Nielsen 
 3. marts Fastelavnsgudstjeneste kl. 12.00 Anders Carlsson
 6. marts Foredrag af Michael Nielsen kl. 10.00-12.00
10. marts Aftengudstjeneste kl. 19.00 Anders Carlsson
14. marts Filmklub kl. 19.00 
17. marts Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen
24. marts Ingen gudstjeneste 
31. marts Gudstjeneste kl. 11.00 Michael Nielsen


