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Nyt fra Menighedsrådet
Når I sidder med dette kirkeblad i 
hånden, har vi et veloverstået Årsmøde 
bag os.
 
Vi håber, at mange af jer deltog og 
hav de en udbytterig dag med gode 
fortællinger, sang, musik, mad og 
samtaler.

Ved generalforsamlingen 4. april trådte 
Berit Knold ud af menighedsrådet. I 
stedet trådte Louise Cornett ind. Tak 
til Berit for indsatsen og velkommen til 
Louise, vi glæder os til samarbejdet.

Ansøgningsfristen til vores præstestilling 
er 1. juni. Herefter tager menighedsrå-

det stilling til det videre forløb. Vi hå-
ber, vi har en ny præst i sensommeren. 
Der er lagt nyt tag på præstegården, 
som også har fået en renovering inden-
dørs. Nu står den fin og klar til at tage 
imod nye beboere.

Michael og Anders fortsætter med 
at hjælpe os hen over sommeren. 
Bemærk, at der er et par enkelte 
aften gudstjenester i den kommende 
periode.

Indimellem sender vi et informations-
brev ud på mail med nyt om stort og 
småt. Hvis du vil modtage det, skal du 
gå ind på vores hjemmeside www.valg-
menigheden.dk og tilmelde dig. 

Fastelavnsgudstjeneste marts 2019.



Medlem af menighedsrådet Troels 
Borr  ing døde d. 22. april efter et års 
sygdom.

Troels var et inspirerende og enga-
geret medlem, som elskede samtalen 
og dialogen og som havde tydelige 
holdninger til stort som småt. Han 
kunne sin Grundtvig og var en pas-
sioneret fortaler for de frie skoler og 
menigheder – en passion vi både i 
menigheds rådet, samt hele Sdr. Nærå 
Valgmenighed nød godt af, og som 
har sat sig aftryk. Han var bl.a. en af 
initiativtagerne til vores Højskoledage, 
og lige til det sidste havde han ideer 
til emner, som vi skulle arbejde med 
i menighedsrådet. Den ivrige stemme 
med det grundtvigske hjerte vil blive 
savnet i Sdr. Nærå Valgmenighed.

I stedet for Troels indtræder suppleant 
Anne Jørgensen, Ferritslev i menig-
hedsrådet.

Lyse nætter
Torsdag d. 20. juni kl. 19:00 i kirken.
Kom til en smuk stemningsfuld fejring 
af de lyse nætters tid med Mads og 
Anders, suppleret af sangerinde Laura 
Thorhauge Dam.

Det bliver en aften med læsninger, 
digte, sange og musik, som vil drage 
os ind i en forundringsrejse ind i den 
nordiske tone og ud i den lyse som-
mernat.

Fastelavnsgudstjeneste marts 2019.

Klar til tøndeslagning, marts 2019.



Kirkevandring i Årslev/Sdr. Nærå
Søndag d. 25. august

En vandretur mellem vores tre kirker
Kl. 10.00-11.30:
Gudstjeneste i Sdr. Nærå Kirke – Skt. 
Mikaels Kirke og Inge Dalsgård fortæl-
ler bagefter om kirken.

Herefter går vi til Valgmenighedskirken.

Kl. 11.45-13.15:
Rundvisning i kirken – vi synger et par 
salmer/sange og får fortælling om Valg-
menigheden.

Vi spiser vores medbragte madpakke på 
græsplænen eller i Storstuen.
Der kan købes øl og vand.

Herefter går vi mod Årslev kirke, hvor 
vi på vejen gør holdt ved Vandmøllen/ 
Skovly ved Møllegårdsvænget. Hvor 
Margit Thomsen fra Lokalhistorisk 
forening fortæller om stedet.

Kl. 14.00-15.00:
Peter Ulrik Jensen viser rundt i kirken – 
vi synger et par salmer. Herefter til det 
nye sognehus, hvor kirken giver kaffen 
og Bibliotekets Venner har bagt kager.

Medbring madpakke og evt. drikkelse 
til gåturen.
Tag tøj og sko på efter vejret. 
Det kan lade sig gøre, for dem der ikke 
kan gå turen, at køre i bil til Årslev 
Kirke, eller at deltage i dele af turen.

Vi glæder os til en indholdsrig travetur 
i vores lokalområde!

Bibliotekets venner i samarbejde med 
Lokalhistorisk Forening og Kirkerne.



Middag med lammesteg og islagkage, Skærtorsdag 2019.



Konfirmander, april 2019.



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.dk

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

Begravelser/bisættelser
Inge Lindeburg, Odense,
bisat d. 27. april 2019.
Troels Borring, Årslev,
bisat 29. april 2019.

Æret være deres minde

Dåb
Petra Johanne Illum,
døbt 24. februar 2019,
datter af Jannie Britt Nielsen og
Søren Ilum Christensen.
Rosa Köser,
døbt 31. marts 2019,
datter af Charlotte og Henrik Köser.
Villum Nissen Jakobsen,
døbt Palmesøndag, 14. april 2019,
søn af Kathrine og Tobias Jakobsen.
Albert Chatham Eriksen,
døbt Påskedag, 21. april 2019,
søn af Laura Eriksen og
Nikolaj Chatham.

Hjertelig tillykke 

Præstegård med nyt tag, april 2019.
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Gudstjenester og arrangementer:
Juni Tid 
 2. 14:00 Anders Carlsson Konfirmandindskrivning
 9. 11:00 Pinsedag Michael Nielsen   
10.  2. Pinsedag Ingen Gudstjeneste
16.  Ingen gudstjeneste
20. 19:00 Musik-arrangement i kirken
23.  11:00 Anders Carlsson
30. 11:00 Michael Nielsen
Juli  
 7.  Ingen gudstjeneste
14. 11:00 Anders Carlsson
21.  Ingen gudstjeneste
28.  Ingen gudstjeneste
August  
 4. 11:00 Michael Nielsen
11. 19:00 Anders Carlsson
18. 11:00 Michael Nielsen     
25. 10:00 Kirkevandring mellem Sdr. Nærå kirke, Valgmenighedskirken
  og Årslev kirke

Sommerferie:
Anders Carlsson holder ferie i uge 29-31. Anders Lundbeck Rasmussen, Kerte-
minde Valgmenighed kan i perioden kontaktes på tlf. 40 38 30 68.


