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Konfirmanderne har lavet altertavle til konfirmation

De små haver
Det er blevet forår og tid til at gå i haven. Vi giver gerne foråret et lille skub,
en lille håndsrækning. Når alt det døde
og visne kommer væk, gives der plads
til alt det nye spirende grønne, det
blomstrende, det smukke og det skønne. Her på kirkegården har vi mange
små haver, der snart vil lyse op af livsbekræftende gule påskeliljer. De små
haver er et helligsted at gå hen til trøst,
og når vi mindes vore kære er de der,
som beviser for den stærkeste livskraft
vi kender, kærligheden. Med foråret
kommer der en masse helligdage. Helligdage giver os mulighed for flere helligsteder til at bryde hverdagens rytme
af arbejde og forpligtelser. Helligdage
er fridage med mulighed for at finde ro
og lønkamre, tid til fordybelse.
Gudstjenesten er et sted med mulighed
for, at sidde på bænken sammen med
andre i sine egne tanker og i sin egen

Folkedans i storstuen.

Fra Menighedsrådet
lille oase. Hvor vi lytter til den samme
musik, hører de samme ord, synger de
samme sange, men uden at skulle tale
om det. De kendte fortællinger er i
centrum. Sammen med musikken sættes vi i en særlig stemning alt efter om
det er vores glæder, vores sorger eller
bekymringer vi lytter os frem til, men
fælles for os er, at det handler om vores
liv.
Glædeligt forår, Ina Aagaard
Jeg holder ferie i ugerne 28-29-30. I
perioden kan Mette Marslund kontaktes på Tlf.: 62 28 15 68.

Et besøg,
eller samtale med præst

Jeg inviterer indenfor i præstegården til
en kop kaffe og en snak, og jeg kommer gerne på besøg. Kom forbi, ring eller skriv så finder vi et godt tidspunkt.

Teaterforestilling af Agnete Bjørn og Lis
beth Sylvest.

Vi holder generalforsamling tirsdag d.
24. april kl. 19:00.
Generalforsamlingen er kirkens øverste
myndighed, derfor kom og gør din
indflydelse gældende.
Der er stadig medlemmer som ikke
har været inde og sætte flueben i Skattemappen.
Ifølge SKAT`s regler må vi ikke give
fradrag for medlemsbidraget, hvis det
ikke er beregnet efter enten Skatteattesten eller slutopgørelsen. Adgangen
til skattemappen gælder i 5 år, kopi af
slutopgørelsen skal sendes til kassereren
hvert år.
Er du flyttet eller har nedlagt fastnettelefonen?
Det er vigtigt, at du giver besked til
kassereren, hvis du får ny adresse, email eller telefonnr. Vi vil gerne have et
opdateret medlemskartotek, således at
vi er sikre på, at vi kan sende kirkeblad,
nyhedsbreve, invitationer mv til dig.
Lis Moldrup

Konfirmanderne optræder.

Vil du med til årsmøde i
Vallekilde

Foreningen for Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder holder årsmøde d. 2.-3.
juni. Program kan findes på kirkens
hjemmeside.
Kontakt Ina for tilmelding, der er tilmeldingsfrist 1. maj.

Sangaften og fortælling med
Povl Christian Balslev tirsdag
d. 1. maj kl. 19.30-21.45
Jeg blev kontaktet af DR, om valgmenigheden kunne tænke sig at deltage i
et sangarrangement for udbredelsen af
nye salmer i samarbejde med organist
Povl Christian Balslev ved Vor Frue
Kirke i Svendborg. Desværre faldt
datoen sammen med konfirmation,
så vi kontaktede selv Povl, som nu vil
komme og fortælle om udbredelsen af
nye salmer samt sin erfaring med det.
Vi mødes i kirken, Povl spiller og vi
synger. Kaffen drikker vi i storstuen.
Alle er velkomne.

Pinsedags gudstjeneste,
majstang og koncert med
Erik Grip d. 20. maj kl. 11

”Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor”
DDS 290 v 5.
Vi fejrer menighedens fællesskab i
pinsen begyndende
med gudstjeneste. Herefter hejser vi
majstangen på plænen og nyder frokosten inden vi går til koncert i kirken
med Erik Grip.

Vi synger højskolesange
i præstegården

og fyraftengudstjeneste vil vi synge
om sommer når dagen går på hæld og
nyde de lyse timer der fortsat venter os
forude.

Formiddagshøjskole til
Verningelund onsdag d. 6. juni
Vi mødes foran storstuen kl. 9.30 og
kører samlet til Verninge.

Verningelund er en økologisk gård,
som ligger i Verninge ved Tommerup.
På gården bor Arne og Hanne Bording
Jørgensen med 3 af deres 4 børn.
Arne overtog Verningelund efter sin far
i 1993, og har til sommer 25 års jubilæum på gården. I 2007 blev Verningelund lagt om til økologisk drift.

Vi er en lille gruppe som nyder at synge fra højskolesangbogen. Har du lyst
til at synge med, mødes vi igen torsdag
d. 19. april og d. 24. maj kl. 10-11.30.
Alle er velkomne, der er kaffe på kanden og hjemmebagt kage.

På Verningelund er der omkring 260
økologiske Jerseykøer, hvilket gør Verningelund til Fyns største økologiske
mælkeleverandør. Ud over køer er der
tilsvarende opdræt (kalve og kvier)
samt stude til kødproduktion.

Sommer-aftengudstjeneste
søndag d. 24. juni kl. 19.30
og fyraftensgudstjeneste
torsdag d. 5. juli kl. 17.00

På marken ved Verningelund går markgrisene, som primært bruges til salg i
gårdbutikken.

Er der noget så dejligt som en sommeraften. Duften af sommer, lyden af
fuglefløjt fra oven. Vi hylder sommeraftenerne. Til hhv. aftengudstjeneste

Ship ohøj! – vi skal på sommerudflugt til Ladbyskibet
Hvornår: søndag d. 17. juni kl. 9:00
fra kirken.

Program:
• Vi kører i bus til Kerteminde, hvor
vi skal til gudstjeneste i Kerteminde
Valgmenighedskirke kl. 10:00.
• Kl. 12:00 spiser vi frokost i Kerteminde Sejlklub.
• Herefter kører vi til Vikingemuseet
Ladby, hvor vi får en guidet rundvisning på museet kl. 13:30.
• Efter rundvisningen drikker vi vores
medbragte kaffe og smager Pias lækre
hjemmebagte kager.
• Vi er tilbage i Sdr Nærå ca. kl.
16:30.
• Pris for hele dagen: 50 kr. for voksne
og 20 kr. for børn. Betales kontant
eller via MobilePay i bussen.
• Tilmelding til Ina senest 4. juni.

Børne-ungekor ved Jane Wind
Janne Wind starter igen kor ved kirken
for alle sangglade børn og unge: Pop,
gospel, popsalmer, i alt 5 mandage: 30.
april, 7. maj, 14. maj, 21. maj (2. pinsedag), 28. maj.
Alle dage fra kl. 17-18.45. Kontakt
janne@jannewind.dk for mere info.
Koret vil optræde d. 10. juni til indskrivning af næste års konfirmander.

Vi slår »katten af tønden«.

Formiddagshøjskole med Edo

Torsdag d. 13. september kl. 10-12 har
vi være heldige at få en ny aftale i stand
med ”Drengen der ville noget”.

Efter rundvisning nyder vi kaffen inden hjemkørsel ca. kl. 12.

Julekoncert med Svøbsk, Lunau og Sund.

Edo fra Rema 1000 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.

Indskrivning af konfirmander
med konfirmation d. 28. april
2019
Kære alle kommende konfirmander.

Det vil glæde mig at se dig sammen med
din familie til gudstjeneste d. 10. juni kl.
11. Herefter spiser vi frokost i storstuen
og hilser på hinanden.

Alfrede og Eli. Dertil er jeg begyndt for
sent i mit liv. Men det er da blevet
til 20 år, som jeg gerne vil sige tak for.
Jeg har haft et godt samarbejde først
med Claus og siden med Ina og også
med mine kolleger i kirkebetjeningen.
Jeg har været med til mange spændende ting og følt stor velvilje fra valgmenigheden.

Vi tager på konfirmandlejr d. 22.23.
september.

Tusind tak for de 20 år!
Kærlig hilsen Hans Peter

Kære Valgmenighed!

Der er afskedsreception for Hans
Peter søndag d. 27. maj i storstuen
efter gudstjenesten.

Jeg har valgt at stoppe med organistarbejdet ved udgangen af maj.
Jeg klarer ikke lige så mange år, som de
to organister før mig:

Stillingsopslag vedr. ny organist kan
ﬁndes på kirkens hjemmeside.

Konfirmation d. 8. april 2018
Johannes Bording Jørgensen, Verninge
Benjamin Berg Bedford, Birkum Kohave
Liv Marie Andersen Justi, Ferritslev
Lærke Hansen, Sdr. Nærå
Thea Cady Brandt Kristiansen, Ferritslev
Mike Risager Løv Rasmussen, Sdr. Nærå
Albert Biesbjerg Jensen, Sdr. Nærå
Frederikke Juul Klindt, Sdr. Nærå
Ida Juncher Lind, Sdr. Nærå
Laurits Dürr Nielsen, Årslev
Andreas Nordholm Larsen, Vantinge
Marie-Louise Rendal Søndergaard, Sdr. Nærå
Hjertelig tillykke

Begravelser

Helge Rasmussen, Møllehøjvænget,
Sdr. Nærå, begravet d. 18. november
2017.
Bodil Karoline Rasmussen, Hannerupgårdsvej, Odense, begravet d. 24.
november 2017.
Tage Per Sylvest, Ådalen, Ferritslev,
bisat d. 22. december 2017.
Karl Rasmussen, Hudevad Byvej, Hudevad, begravet d. 30. december 2017.
Æret være deres minde.

Kontakter

Dåb

Organist:
Hans Peter Soelmark
Tlf. 65 90 21 54

Bertram Theodor Baumann Knudsen,
døbt d. 26. November 2017, søn af
Karina Skov Knudsen og Søren Baumann Rasmussen, Rolfsted.
Maise Friis Grøftehauge, døbt d. 6.
januar 2018, datter af Dorthe Tønder
Aabjerg Friis og Jonas Vestergaard
Grøftehauge, Ferritslev.
Sigurd Ilum Bennike, døbt d. 11. februar 2018, søn af Maja Ilum og Christoffer Bennike, Sdr. Nærå.
Hjertelig tillykke

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

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.
Søndag 15. april kl. 11 Ina Aagaard
Torsdag d. 19. april kl. 10-11.30. Vi synger højskolesange i præstegården
Søndag d. 22. april kl. 11 Ina Aagaard
Bededag d. 27. april ingen gudstjeneste
Søndag d. 29. april kl. 11 Ina Aagaard
Tirsdag d. 1. maj kl. 19.30-21.45. Sangaften med Povl Christian Balslev
Søndag d. 6. maj kl. 11 Ina Aagaard
Kr. Himmelfart markeres ved gudstjenesten d. 13. maj
Søndag d. 13. Maj kl. 11 Ina Aagaard
Pinsedag d. 20. maj kl. 11 Ina Aagaard. Majstang og koncert m. Erik Grip
2. pinsedag, ingen gudstjeneste
Torsdag d. 24. maj kl. 10-11.30 Højskolesange i præstegården
Søndag d. 27. maj kl. 11 Ina Aagaard. Efterfølgende afskedsreception for Hans Peter
Lørdag-søndag d. 2.-3. juni: Årsmøde i Vallekilde
Onsdag d. 6. juni, formiddagshøjskole til Verningelund
Søndag d.10. juni kl. 11 Ina Aagaard. Indskrivning af konfirmander, børnekor optræder
Søndag d. 17. juni: Udflugt til Ladbyskibet og gudstjeneste i Kerteminde-Dalby Valgmenighed
Søndag d. 24. juni kl. 19.30 Ina Aagaard Sommer-aftengudstjeneste
Onsdag 27. juni kl. 14 Ina Aagaard holder gudstjeneste på Åhaven
Søndag d. 1. juli kl. 11Ina Aagaard
Torsdag d. 5. juli kl. 17 Sommer-fyraftens-gudstjeneste
Søndag d. 8. juli Sommerferie
Søndag d. 15. juli Sommerferie
Søndag d. 22. juli kl. 11 Poul Erik Steffansen
Søndag d. 29. juli Sommerferie
Søndag d. 5. august kl. 11 Ina Aagaard
Søndag d. 12. august Valgmenigheden på Bornholm
Søndag d. 19. august kl. 11 Ina Aagaard
Søndag d. 26. august kl. 11 Mette Marslund
Onsdag d. 29. august kl. 14 Ina Aagaard holder gudstjeneste på Åhaven
Søndag d. 2. september kl. 11 Ina Aagaard
Søndag d. 9. september kl. 11 Ina Aagaard

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Gudstjenester og arrangementer:

