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Døbefonden med kirkens nye dåbsklude strikket af Gitte, Minna og Karin.



Det værdifulde øjeblik
Lars Lilholt skrev i 2003 en sød lille 
sang: ”Kære øjeblik”, som så fint be
skriver dét sårbare og kostbare øjeblik, 
vi så gerne vil dvæle ved og forblive 
i, fordi det er et sted, der er så godt 
at være, men samtidig er et sted, som 
tiden aldrig vil kunne røre. Ordene 
om øjeblikket siger så meget: ”Kære 
øjeblik, tøv en kende og giv mig dit 
venskab og ro”. Netop roen, langsom
meligheden, at få øjeblikket til at række 
lidt længere, giver os mulighed for at 
være til stede, når vi ikke skal haste vi
dere til det næste. Når et øjeblik stræk
kes og udvides til en stund, så er det 
når vi kan opleve at tiden står stille og 
vi forsvinder ind i et fælles rum der gi
ver livet fylde og mening for de parter, 
som omkranser det dyrebare øjeblik.
Men det sårbare øjeblik kan så let for
svinde for os, Lars Lilholt synger: 
”Kære øjeblik, kan du nænne at slippe 

mig og skille os to.” Vi bliver så let 
afbrudt af telefoner, af klokken, lydene, 
opgaver, tankemylder af andet der 
vinker af os, og som vil rive os fra hin
anden og ud af den tidslomme som lige 
var så lun og værdifuld.
Tæller vi et øjeblik i minutter, vil det 
kunne vare i kort eller lang tid, alt ef
ter hvor længe vi kigger på uret, men 
pointen er, at så snart vi ser på uret, så 
forsvinder det værdifulde øjeblik igen 
for at haste videre til det næste.
Et øjeblik kan vare lige fra et smil til 
en lang samtale, men dét øjeblik, som 
varer ved, fra de mennesker, som har 
gjort indtryk på os, dem tager vi med 
os i hjertet ind i fremtidens næste 
nu. Et øjeblik kan rummes i et smil, 
i en opmærksomhed, i en venlig be
mærkning, i et hvordan har du det? Et 
værdifuldt øjeblik er når vi, et øjeblik 
mærker, at blive mødt i øjenhøjde og 

Hjertelig tillykke til konfirmanderne.



Nyt fra Menighedsrådet
GDPR – Persondataforordningen tråd
te i kraft pr. 25. maj. Vi er i fuld gang 
med at kigge på vores arbejdsgange og 
vi vil informere jer løbende om, hvor 
langt vi er nået. Derfor følg med på 
vores hjemmeside Valgmenigheden.dk.
Det betyder også, at listen med jeres 
emailadresser til brug ved udsendelse af 
Nyhedsbreve er blevet slettet.
DERFOR skal I, hvis I ønsker at modta
ge Nyhedsbreve fra Valgmenigheden, ind 
på vores hjemmeside og tilmelde jer igen.
Her vil I blive bedt om at skrive email
adresse samt for og efternavn.
På generalforsamlingen fremlagde vi 
forslag om at ændre vores medlemsbi
drag, således at alle har mulighed for 
skattefradrag og alle betaler samme 
procentsats. I vil få et brev om dette 
med yderligere informationer.
Vi har også besluttet, at medlemsbi
draget bliver 1.3% af den skattepligtige 
indkomst i 2019 med skattefradrag for 
alle. Om procenten sættes op til 1.4% i 
2020 afhænger bl.a. af udgifterne til en 
evt. udbygning af Storstuen.

Et besøg,
eller samtale med præst
Jeg inviterer indenfor i præstegården til 
en kop kaffe og en snak, og jeg kom
mer gerne på besøg. Kom forbi, ring el
ler skriv så finder vi et godt tidspunkt.

bliver set som en ligeværdig ven, en 
som er elskværdig, let at holde af, er én 
som har det ligesom mig.
At blive kaldt ved navn kan rive os ud 
af vores dagdrøm eller hamsterhjul. Når 
nogen kalder os ved navn og henvender 
sig til os bliver vi opmærksomme og fo
kuserede på at der er nogen, der kalder. 
I påskeevangeliet står Maria ved graven 
og græder, fordi hun har mistet det dy
rebareste, hun havde. Nu er han taget 
fra hende. Og hun græder, fordi hun 
ikke kan få ham tilbage. Men i samme 
øjeblik Jesus kalder ”Maria” vågner hun 
op og ser pludselig med en klarhed, der 
ikke var mulig før. Stærkest er det at 
blive kaldt på af nogen som elsker os, 
med en kærlighed der bryder alle græn
ser ned. Mange mennesker genkender 
oplevelsen af, hvad det vil sige, for et 
kort øjeblik, at blive fuldstændig klar 
i hovedet. Som om nogen har tændt 
en lampe, man ikke anede, fandtes, og 
i dén klarhed kan man pludselig se et 
glimt af livet, lige præcis som det er. Så 
”kære øjeblik, tøv en kende, men fortæl 
ikke alt hvad du ved, kære øjeblik, kan 
du nænne, at fortælle om min skrøbelig
hed.” selv det mindste øjeblik kan være 
værdifuldt for os, og hvis vi skulle møde 
et sådant øjeblik, så er det ofte dér, hvor 
vi traf den rigtige beslutning, eller den
gang vi i særlig grad følte os i live.

Men ønsker om gode øjeblikke,
Ina Aagaard   



Kære Valgmenighed 
Jeg er så heldig at have fået jobbet som 
organist hos jer efter Hans Peter.
Mit navn er Mads Klindt Poulsen, jeg 
er 35 år gammel, og bor med min kone 
Maja og vores søn Felix i Stenløse ved 
Skt. Klemens.
Jeg har en kandidatuddannelse i ryt
misk klaver og pædagogik fra Syddansk 
Musikkonservatorium, og har gået et år 
på Løgumkloster Kirkemusikskole med 
Povl Chr. Balslev som lærer – en efter
uddannelse der i øvrigt fortsætter her i 
sæsonen 201819.
Som musiker har jeg arbejdet altid 
genremæssigt meget bredt, lige fra 
folkemusik til jazz, fra højskolesang til 
popmusik, og fra klassiske stykker til 
bluesmusik – altid med sammenspillet 
og spilleglæden i højsædet. 
De senere år har jeg arbejdet meget 
med sangere og skuespillere, og er i den 

Afskedsreception for Hans Peter. Nøglen 
til kirken overdrages til Mads.

Gudstjenesten Søndag
d. 16. september kl. 19 
Til gudstjenesten får vi besøg af saxo
fonisten Morten Øberg, der sammen 

forbindelse fastansat som lærer på Den 
Danske Scenekunstskole, Skuespilud
dannelsen Odense, hvor jeg underviser 
i repetition og musikalsk udtryk. Her
udover har jeg også en lille ansættelse 
ved Højby Kirke, hvor jeg spiller til de 
mere rytmiske gudstjenester.
Jeg elsker hele traditionen fra højsko
lesangbogen og den danske salmebog, 
samt de nyere salmer, og glæder mig 
meget til at bidrage musikalsk til livet i 
Valgmenigheden.

Mange hilsner
Mads Klindt Poulsen

Saxofonisten Morten Øberg spiller sam-
men med Mads Klindt Poulsen d. 16. 
sept. kl. 19.



Minikonfirmander 2018
Valgmenigheden byder i efteråret alle 
3. klassebørn indenfor i kirken til ”mi
nikonfirmand” i samarbejde med Sdr. 
Nærå Friskole. Vi skal høre, se og op

med Mads vil sætte en smuk musikalsk 
ramme i og omkring gudstjenesten.

Morten er, udover lektor ved det Jyske 
Musikkonservatorium og timelærer 
gennem mange år på Syddansk Mu
sikkonservatorium, en særdeles aktiv 
musiker. Han spiller bl.a. fast i TipToe
Bigband og Jorge Degas kvartet, og er 
også kendt for sine duosamarbejder 
med bl.a. pianisten Bent Lundgaard 
og organisten Povl Christian Balslev. 
Morten og Mads vil spille musik i den 
nordiske tone, som passer smukt til 
sensommeren og det tidlige efterår.

Læs en bog
Vi mødes d. 19. sept. kl.12 i præste
gården. Vi drøfter bogen ”Gilead” af 
Marilynne Robinson, herefter spiser vi 
en let frokost sammen. Tilmelding til 
Ina indtil d. 17. sep.

Edo fra Rema
Torsdag d. 13. september kl. 1012 
har vi været heldige at få en ny aftale i 
stand med ”Drengen der ville noget”.

Edo fra Rema 1000 i Svendborg fortæl
ler 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. Der er kaffe og 
brød i pausen.

Hans Peter slutter af som organist i kirken med sit band.

leve kirken indefra og udefra. Kontakt 
Ina for mere info om tid og sted.



Vi synger højskolesange i 
præstegården 
Vi er en lille gruppe som nyder at syn
ge fra højskolesangbogen. Har du lyst 
til at synge med, mødes vi igen tirsdag 
d. 18. september kl. 10ca.11.30. Alle 
er velkomne, der er kaffe på kanden og 
hjemmebagt kage.

Fællesgudstjeneste i Odense 
Valgmenighed d. 23. sept.
kl. 10 
Vi holder gudstjeneste sammen med 
de fynske frie menigheder i Odense 
Valgmenighed søndag d. 23. september 
kl. 10. Efter gudstjenesten spiser vi 
frokost. Der er samkørsel fra storstuen 
kl. 9.00.

Det står skrevet i DEN BLÅ 
BOG…teaterforestilling fra 
Agnethe Bjørn 
– mit liv og min karriere i teatrets 
verden – Tirsdag d. 25. september kl. 
19.

I dette lille tilbageblik over mit 
skuespillerliv vil jeg fortælle, hvorfor 
teatret er så fascinerende en kunstart, 
der opsluger sine udøvere med hud 
og hår.

Der er gået mere end 50 år, siden jeg 
første gang var på scenen, men stadig 
er hver eneste gang, jeg står over for 
et publikum, lige forventningsfyldt og 
nervøst sveddryppende for mig –

”Er det i dag, der bliver musestille, og 
nuet står og sitrer?”

Jeg vil fortælle om min opvækst i en 
stationsby på Djursland, 193959 – 
om de store kunstnere jeg har mødt og 
arbejdet sammen med og give smags
prøver på nogle af de mange skønne 
sange, jeg har sunget.

Når man kommer op i min alder, ved 
man ikke hvor lang tid, der er igen. 
Det er NU, man skal nå at mindes 
stjernestunderne, de magiske øjeblikke, 
mens man stadig har lidt stemme til

Skuespiller Agnethe Bjørn.



Efterårsmøde d. 2. oktober 
kl. 19 på Sdr. Nærå Friskole. 
Foredrag af Daniel Rye  
Daniel Rye er en dansk freelancefoto
graf, der under en reportagetur i Syrien 
med det formål at fotodokumentere 
konflikten i Syrien og civilbefolknin
gens levevilkår, blev pågrebet og taget 
til fange af terrororganisationen Isla
misk Stat i Syrien.

Foredraget er et samarbejde mellem 
Sdr. Nærå Friskole og Sdr. Nærå Valg
menighed.

I pausen vil der være kaffe og kage. Vi 
begynder og slutter med en fællessang.  

SVØBSK medvirker under 
høstgudstjenesten søndag d. 
7. oktober kl. 11 
Med flair for det nye og kærlighed 
til det gamle blender SVØBSK den 
traditionelle spillemandsmusik, egne 
kompositioner, salmer og sange i et 
personligt og levende udtryk. Efter 
gudstjenesten går vi til frokost i stor
stuen.  

Svøbsk spiller til høstgudstjenesten.

bage og endnu er nogenlunde godt 
huskende.

Lisbeth Sylvest sidder ved klaveret og 
lægger en smuk baggrund for de gode 
tekster.

Majstangen hejses på plænen pinsedag.



Arne og André Lundemann 
med pianist torsdag d. 11. 
oktober kl. 10-12 
De 2 madglade Lundemænner har 
kreeret en sammenkogt underhold
ningsret bestående af gode ingredi
enser som ”Sommer i Tyrol”, Elvis 
Presley, ”My Fair Lady”, Aage Stentoft 
sange, kendte evergreens – naturligvis 
krydret og smagt til med masser af sjov 
og anekdoter.

Der vil være fællessang, kaffe og Pias 
boller.

Arne og André underholder til formid-
dagshøjskolen d. 11. oktober.

Drømmen om Amerika 
Onsdag d. 24. oktober kl. 19:00 kom
mer Erik Nørkjær fra Aulum og holder 
foredrag.
Erik har et indgående kendskab til 
USA og især Midt staterne, hvor de 
danske udvandrere bosatte sig. Erik og 
hans søn Hans, valgmenighedspræst i 
Lemvig har været rejseledere på flere 
ture i de danske udvandreres fodspor.
Over 300.000 danskere udvandrede i 
årene 18801910 til USA for at søge 
lykken i ”Guds eget land”.
I foredraget fortælles der om, hvad der 
fik så mange mennesker til at bytte 
deres liv i Danmark med en usikker 
fremtid som nybyggere på prærien. Og 
om striden mellem grundtvigske og 
missionske udvandrere – de såkaldte 
Happy Danes og Holy Danes.
Hvordan klarede de sig i det nye land, 
hvordan manifesterede deres danskhed 
sig, og hvad er der tilbage af deres dan
ske rødder?



Syng i kor. Opstart af børne-
unge-kor i efteråret 
Der er opstart af kor her i efteråret. 
Program er klar 1. sept. 

For info kontakt Janne Wind:
janne@jannewind.dk eller Ina Aagaard: 
Ina@valgmenigheden.dk

Børnegudstjeneste søndag
d. 11. november kl. 11. 
Vi skal synge og høre bibelfortælling 
og vi får saftevand til altergang. Efter 
gudstjenesten spiser vi frokost sammen 
i storstuen.

Børne-koncert med Sigurd 
Barret fredag d. 30. novem-
ber kl. 16.30, 
i samarbejde med bibliotekets venner.
Der er frigivelse af billetsalg:
10. sept. via biblioteket på:
www.place2book.com 
https://fmbib.dk/eventcategory/arran
gementer
Pris pr. barn er: 35 kr. voksne: 80 kr.

syng julen ind med 
sigurd & bjornen bjorn

J

glaed jer til sigurd & bjornen bjorns store juleshow  
En koncert, hvor der vil være nissedrillerier, musikere med nissehuer, og masser af fællessang.

Publikum får udleveret et sanghæfte med tekster, så der kan synges med  

”for fuld juleudblæsning”. Det bliver en fantastisk oplevelse for hele familien  

- unge som gamle - hvor alle med garanti kommer i den rette julestemning! 

Vil du være med til at strikke 
dåbsklude til vores dåbsbørn
Vi mødes den 17. september klokken 
14 og strikker små klude, som børnene 
tørres med efter dåb. Forældrene får 
kluden med hjem, som et lille minde 
fra dagen.

Jeg har garn og opskrift, du tager dine 
egne strikkepinde 2,5 eller 3 med.
Det vil være dejligt, hvis du kommer, vi 
har kaff e til dig, har du lyst til at strikke 
hjemme, er det også en mulighed.

Gerne tilmelding til mig Karin Bunde
sen 20931144.

Glæd  jer  til  Sigurd  &  Bjørnen  
Bjørns  store  juleshow 
En  koncert,  hvor  der  vil  være  nisse
drillerier,  musikere  med  nissehuer,  
og  masser  af  fællessang. Publikum  får  
udleveret  et  sanghæfte  med  tekster,  
så  der  kan  synges  med ”for  fuld  jule
udblæsning”.  Det  bliver  en  fantastisk  
oplevelse  for  hele  familien –  unge  
som  gamle  –  hvor  alle  med  garanti  
kommer  i  den  rette  julestem ning! 



Hans Peter går af som organist.

Afskedsreception for Hans Peter.



Kontakter
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

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. 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

Begravelser
Keld Pedersen, Åhaven, Ferritslev,
død d. 4. marts 2018
Hans Olof  Nordholm, Ibjergvej, Årslev, 
begravet d. 3. april 2018
Elisabeth Damgaard Berg, Torpevænget, 
Sdr. Nærå, begravet d. 20. april 2018
Karen Marie Larsen, Åhaven, Ferritslev, 
begravet d. 7. juni 2018

Æret være deres minde
Dåb
Buster Gram Damsgaard,
døbt d. 13. maj 2018, søn af Ina Dam
kjær Gram og Jakob Damsgaard.
Sigurd Tørring Bundesen,
døbt d. 13. maj 2018, søn af Nina Tør
ring og Asbjørn Bundesen.
Marie My Gellert Rasmussen,
døbt d. 20. maj 2018, datter af Emilie 
Gellert Andersen og Søren Rasmussen.
William Ellegaard Petersen,
døbt d. 10. juni 2018, søn af Indre 
Gintautaite og Jacob Ellegaard Petersen
Leander Kristian Kuhr, døbt d. 10. 
juni 2018, søn af Pernille Kuhr Ber
thelsen og Kim Martin Ernstsen

Hjertelig tillykke 

Kirkelig velsignelse
Dorthe Tønder Aabjerg Friis og Jonas 
Vestergaard Grøftehauge, Ferritslev
d. 6. januar 2018
Thania Vexlund Thomsen og Thomas 
Vexlund, Årslev d. 30. juni 2018 

Hjertelig tillykke
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Gudstjenester og arrangementer:
Kirkebilen bestilles ved Ina.
Torsdag d. 13. september kl. 1012 Edo fra Rema
Søndag d. 16. september kl. 19 Ina Aagaard medvirkende saxofonist Morten Øberg
Tirsdag d. 18. september kl. 10ca.11.30 Vi synger højskolesange i præstegården
Søndag d. 23. september kl. 10 Fællesgudstjeneste i Odense Valgmenighed.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost. Der er samkørsel fra storstuen kl. 9.00 
Tirsdag d. 25. september kl. 19 Teaterforestilling af Agnethe Bjørn,
pianist er Lisbeth Sylvest
Søndag d. 30. september kl. 11 Ina Aagaard
Tirsdag d. 2. oktober kl. 19. Foredrag af Daniel Rye på Sdr. Nærå Friskole
Søndag d. 7. oktober kl. 11 Høstgudstjeneste og efterfølgende frokost i storstuen
Torsdag d. 11. oktober kl. 1012
Optræden i storstuen ved Arne og André Lundemann
Søndag d. 14. oktober kl. 11 Michael Nielsen
Søndag d. 21. oktober kl. kl. 11 Ina Aagaard
Onsdag d. 24. oktober kl. 19 Foredrag af Erik Nørkjær
Søndag d. 28. oktober kl. 11 Ina Aagaard
Onsdag d. 31. oktober kl. 14 Gudstjeneste på Åhaven
Allehelgen d. 4. november kl. 19 Ina Aagaard, medvirkende Søren Friis på cello
Søndag d. 11. november kl. 11 Ina Aagaard, børnegudstjeneste med fællesspisning
Søndag d. 18. november kl. 11 Ina Aagaard
Søndag d. 25. november kl. 11 Michael Nielsen
Fredag d. 30. november koncert med Sigurd Barret kl. 16.30
Søndag d. 2. december kl. 11 Ina Aagaard børnekor medvirker


