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Et nyt kapitel for os alle

”Kun en tåbe frygter ikke havet”. Sådan hed det i en oplysningskampagne
fra ”Rådet for større badesikkerhed” for
år tilbage. Ud over at kalde på en berettiget forsigtighed i forbindelse med det
at bade i havet, havde den en række
gode råd, så de værste ulykker i sommerlandet kunne undgås.
Men det er ikke bare badeforholdene
langs vore kyster, der kan kalde på vores bekymring – og som vi derfor må
tage vore forholdsregler overfor. Vi har
skam også forskernes ord for, at det at
flytte kan være lige så belastende i vores liv som en sorg eller en depression.

Og sandt er det, at det at pakke en hel
præstegård ned, fylde alt hvad man
ejer og har på en kæmpestor lastbil og
transportere al sit habengut ned tværs
gennem landet, samt synet af myriader
af fyldte flyttekasser stablet ovenpå
hinanden i en helt anden præstegård
næsten kan tage pippet fra én og kalde
på en dyb vejrtrækning – og en kølig
pilsner – eller to.

måtte kaste al forsigtighed overbord
prøve lykken.

Jamen, hvorfor så overhovedet begynde
at flytte på sig? Ja, for Ine og jeg er
svaret indlysende: Fordi vi ikke kunne
lade være. Fordi udsigten til at vende
tilbage til Fyn, og i særdeleshed her til
Sdr. Nærå, var så fristende, at vi bare

Det glæder vi os virkelig meget til. Ine
er allerede gået i gang som lærer inde
på SOSU-skolen inde i Odense, og jeg
står og tripper (så godt man kan trippe
mellem alle de forbistrede kasser) og
venter bare på at komme i gang.

Og miraklet skete. På et vidunderligt
møde tirsdag den 6. august – først i
kirken og derefter i storstuen mødte
vi jer – og I mødte os – og gav os jeres
”ja” til, at vi skulle være nye præstefolk
i valgmenigheden.

Vi glæder os til at være sammen med
jer. Leve sammen med jer. Arbejde
sammen med jer. Feste sammen med
jer. Og vi håber, at vi kan leve op til en
hel del af jeres forventninger.
Omvendt håber vi også, at I vil tage
del i livet – i fællesskabet – i og omkring menigheden: vores gudstjenester,
foredragsaftener, sangaftener, litteraturaftener, fortælleaftener, filmaftener,
fællesspisninger og alt det andet, vi
forhåbentlig finder på i årene, der ligger indbydende foran os.

Det nye præstepar.

Alt det bedste i vores liv sker jo, mens
vi er sammen. De største øjeblikke i
vores liv oplever vi sammen med dem,
vi er kommet til at elske og holde af –

altså i relationer. Og på samme måde
gælder det, at de største sorger arbejder
vi os igennem sammen med nogen,
der kan trøste os og hjælpe os til at leve
med savnet af nogen, vi helst ikke ville
leve foruden.
Kære medlemmer af Sdr. Nærå Valgmenighed – og alle jer, der forhåbentlig
bliver det: Lige i skrivende stund pakker vi ud for fuld skrue (Ine er den
praktiske herhjemme, mens jeg er ret
god til at gøre det, som hun for længst
har regnet ud skal gøres). Men snart
er vi på plads, og så skal I vide én ting:
Vores dør er åben. Der er kaffe på
kanden. Og som jeres præst er jeg altid
klar til en bette snak, som vi siger derovre, hvor vi lige er rejst fra. Stort som
småt fra livets rejsestald.
Nu skal vi lære hinanden at kende.
Giv mig derfor et praj, hvis I kender
nogen, der kunne trænge til et besøg,
et par opmærksomme ører eller nogle
ord, der måske kan bringe lidt lys og
trøst.
Tak for jeres tillid. Tak for jeres velkomst så langt. Nu glæder vi os til
indsættelsen søndag den 29. september
kl. 14.00. Og så glæder vi os bare til at
komme i gang!
De bedste hilsner fra
Ine og Ole

Nyt fra Menighedsrådet

6. august blev Ole Kobbelgaard valgt
som vores nye præst på den ekstraordinære generalforsamling. Vi byder Ole
og Ine hjertelig velkommen til vores
Valgmenighed. Ole har allerede nu en
masse gode ideer, og med hans store
kulturelle netværk venter der os helt
sikkert spændende samtaler og arrangementer. Præstegården kommer igen
til at emme af liv, og vi håber, at I alle
vil tage godt imod vores nye præstepar.
Vi i menighedsrådet glæder os til samarbejdet. Ole starter d. 1. september;
men da han først kan indsættes d. 29.
september, vil vores gode vikarer Anders og Michael forrette de kirkelige
handlinger i september måned.
Der er blevet sat en automatisk lås på
kirkedøren. Det betyder at kirken i sommerhalvåret er åben fra kl. 8:00-18:00
og fra kl. 8:00-16:00 om vinteren.
Fastnet telefonen i præstegården nedlægges. Fremover træffes Ole på tlf.
30642125.
Som skrevet andetsteds, skal mange
af jer forny autorisationen i jeres skattemappe. Det er SKAT, som kræver
det, og vi beder jer om snarest at følge
vejledningen og få givet tilladelse for
de næste 5 år. Vi håber, at SKAT snart
finder en lettere måde at administrere
dette på; men indtil da må I hjælpe os.

Kære medlemmer
Tiden går!

Det er nu fem år siden, at du på SKAT
skulle give vores kasserer adgang til at
se din skattepligtige indkomst i din
skattemappe.
DEN SKAL NU FORNYES:
DERFOR skal du:
1. Gå ind på Skat.dk
2. Log på
3. Log ind som borger
4. Log på som borger
5. Profil (i højre hjørne)
6. Giv adgang til rådgivere eller andre
7. Klik på Sdr. Nærå Valgmenighed
8. Klik på Vis/rediger
– Forny datoen under
Skatteattest med indkomstoplysninger
– 5 år frem i tiden
9. Tryk Godkend.

Ordination

Præsteindsættelse
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Ole skal ordineres i Odense Domkirke,
inden han kan indsættes i vores Valgmenighed.
Det finder sted fredag d. 20. september
kl. 17:00. Alle er velkomne til at overvære det.

Hvis de 5 år er overskredet, skal du
afgive autorisation på ny.
Se information på hjemmesiden under
Information og medlemskab.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp,
kontakt Kasserer Else Rasmussen,
tlf. 65 97 23 01.
Formand Lis Rosager Møldrup,
tlf. 51 56 33 24.
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Ole Kobbelgaard indsættes som vores
præst søndag d. 29. september kl.
14:00.
Kom med til en festlig eftermiddag,
hvor trompetist Mads La Cour medvirker.
Efter indsættelsen går vi i Storstuen til
et lille traktement.
Giv gerne Pia besked på mail eller sms
om du/I deltager.

Arrangementer:

Kabaret tirsdag d. 10. september
kl. 19:00
“Hold dig vågen, ven! Hvorfor sove nu,
i den lyse sommernat? Det haster med
det kys, den kommer før du tro, den
drømmeløse søvn!”
PH’s rammende tekst var den oprindelige inspiration til kabareten “Det
haster med det kys – en kabaret om liv
og lyst”, som spiller på Marinaen i Kerteminde i slutning af august til starten
af september.
Kom til en aften hvor skuespillerne og
Mads vil underholde med sangene fra

Kabaret.

Kabareten og fortælle om tankerne og
den kreative proces bag.
Medvirkende er skuespillerne Mads
Nørby, Katrine Bæk Sørensen, Haesam
Jakir og pianist Mads Klindt.
Formiddagshøjskole onsdag d. 25.
september kl. 10-12
Vi får besøg af Arnth Ravn.
De af os, der var med på Bornholms
Højskole sidste år i august, husker
Arnth som en gudsbenådet fortæller
og entertainer med en meget bred og
historisk viden. Desuden er han en
glimrende hyggepianist.

Arnth vil denne formiddag causere
over temaet ’’Livet er ikke det værste
man har’’. Som han selv siger: Hvor
har vi det godt, vores generation, der
er vokset op efter 2. verdenskrig, har
oplevet en fremgang, som aldrig er set
før.
Jeg vil komme ind på at være barn
i 50’erne, ung i 60’erne og voksen
derefter. Det er så nemt at brokke sig
over småting og bagateller, tænk på,
hvordan vores forældre og bedsteforældre måtte kæmpe for at opretholde en
hverdag. Lad os glæde os med minder
og sange fra “dengang” Jeg vil på munter vis føre os igennem de sidste 70 år,
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fra dengang, da ’’telefonen sad med en
grøn ledning i væggen.’’
Glæd jer til en dejlig formiddag.
Høstgudstjeneste
Vi holder høstgudstjeneste søndag
d. 6. oktober kl. 11:00, hvor spillemandsduoen Svøbsk medvirker.
Efter gudstjenesten er der frokost i
Storstuen.
Filmaften
Torsdag d. 10. oktober kl. 19:00 vises
filmen Smoke i Storstuen.
Ole Kobbelgaard vil fortælle lidt om
filmen og Pia serverer lidt til ganen.

Musikaften med tekster af Dylan Thomas
Torsdag d. 24. oktober. Kl 19:00 i
kirken.
Den walisiske digter Dylan Thomas
(født 1914 – død 1953) var ikke blot
en af det 20. århundredes største poeter. Han var også en romantisk digtersjæl, der drak sig ihjel og som på vejen
vandt stjernestatus i det forjættede land
USA.

rockmusik som John Lennon, Bob
Dylan og mange andre.

Thomas regnes i dag for beat-kulturens
Godfather. Hans værker betragtes som
værende hinsides og forud for hans
samtid, og han inspirerede vigtige dele
af den første generation af beat- og

Ud-af-huset gudstjeneste i Vejstrup
Valgmenighed søndag d. 27. oktober
kl. 10:00
Anders og Vejstrup Valgmenighed har
inviteret de fynske fri-og valgmenighe-

Aftenen vil give eksempler på Thomas’
særegne poesi, krydret med sange og
musik af kunstnere, hvis værker trækker på inspirationer fra Thomas.
Medvirkende: Anders Carlsson, Mads
Klindt Poulsen, klaver, Poul Amaliel,
sang.

der til fælles gudstjeneste. Herefter spiser vi sammenskuds-frokost sammen.
Tag en ret med til frokostbordet.
Vi mødes på parkeringspladsen ved
Storstuen kl. 9:00, fylder bilerne og
kører sammen til Vejstrup.
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
”Fuld frihed eller pengene tilbage”
Foredrag med Ole Kobbelgaard
Hvad skal vi med egentlig med de frie,
grundtvigske menigheder i dag? Er der
brug for al den frihed i dag, hvor det
jo for længst er slået fast, at alle har ret
til et fedt samtalekøkken, og hvor der
er fuld frihed på alle hylder? Er der
overhovedet brug for os? Eller kunne
vi lige så godt alle sammen melde os
ind i folkekirken, og så var det ligesom det?
Kom og få svaret denne aften sammen
med vores nye præst Ole Kobbelgaard,
der fletter sin egen historie ind i den
store historie om Grundtvig, Birkedal,
Kierkegaard og alle de andre, der så
frihedskampen i 1800-tallet som andet
og mere end en politisk frihedskamp.
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Formiddagshøjskole med Ole Kobbelgaard
Onsdag den 6. november kl. 10.0012:00
”Sangen giver nye vinger – både til
engle og vankundige små”

Det er svært sådan at sidde og være
rigtig gammeldags sur, når man synger
sammen. Kom og vær med og hør om
nogle af de sange fra højskolesangbogen, som vi bare ikke kan leve uden,
når livet skal leves! For det skal det!
Med fynd og klem! Og i lyse tonearter.
Allehelgensgudstjeneste søndag d. 3.
november kl. 19:00
Cellist Søren Friis medvirker.
Børnegudstjeneste søndag d. 10. november kl. 11.
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i
Storstuen.
Efterårsmøde i Storstuen tirsdag d.
12. november kl. 19:00 i samarbejde
med Sdr. Nærå friskole og Midtfyns
Efterskole.
Meteorolog Peter Tanev, TV2 vil fortælle om Klimaforandringer, vildt vejr
og løsninger. I foredraget kommer
Peter Tanev bag om klimaet og det vejr,
vi kan forvente i fremtiden. Kloden er
blevet varmere, klimaet HAR ændret
sig og vores vejr er ikke som i gamle
dage.
Hvordan ser fremtidens vejr ud? – flere
storme, kraftigere skybrud, mere vildt
vejr, det er nogle af de konsekvenser
der tages fat på i foredraget.

Adventsgudstjeneste søndag d. 8.
december kl. 14:00.
Pro Cantu-koret fra Ringe deltager og
bagefter serveres gløgg og æbleskiver i
Storstuen.
Julekoncert tirsdag d. 17. december
kl. 19:00 i kirken.
Igen i år kommer komponist og korleder Janne Vind sammen med PopSalmer trioen Kathrine Andersen og
Thomas Nikolajsen i kirken og giver en
dejlig optakt til julen.

Peter Tanev.
Hvad betyder vi selv for Co2 mængden
i atmosfæren, hvad betyder vores dagligdag, vores forbrug osv.
Sidst men ikke mindst kigger Peter
Tanev på de løsninger der ligger foran
os, han er nemlig overbevist om, at det
ikke er for sent og vi godt kan nå at
gøre noget for at redde klimaet.

Nytårsaftensgudstjeneste tirsdag d.
31. december kl. 15:00.
Trompetist Rene Sommer medvirker
og efter gudstjenesten går vi i Storstuen
og ønsker hinanden Godt Nytår med
champagne og kransekage.
Nytårskoncert fredag d. 10. januar
kl. 19:00
Valgmenigheden fylder 145 år og det
skal fejres med en koncert i kirken og
samvær i Storstuen. Nærmere information i næste kirkeblad.

Dåb

Villads Veilgaard Kobborg
døbt Pinsedag, 9. juni 2019
datter af Rie Kobborg og Claus Nielsen
Herman Svindt
døbt Pinsedag, 9. juni 2019
søn af Louise Svindt Hansen og
Jakob Svinth Clausen
Karl Christian Faurschou
døbt søndag d. 18. august 2019
søn af Sara Sofie Larsen og
Alexander Faurschou
Maya Sylvest Moeskjær
døbt søndag d. 18. august 2019
datter af Karina og Christian Moeskjær
Hjertelig til lykke

Bryllup

Lotte Mikkelsen Barløse og
Torben Mikkelsen Barløse
viet lørdag d. 31. august
Hjertelig til lykke

Begravelser/bisættelser

Per Skovløkke Jørgensen, Hudevad
begravet d. 20. juni 2019
Søren Naamann, Sdr. Nærå
bisat 25. juli 2019
Æret været deres minde

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:
Ole Kobbelgaard
Tlf. 30642125
praesten@valgmenigheden.dk
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

Gudstjenester og arrangementer:
Aftengudstjeneste
Kabaret i Storstuen
Aftengudstjeneste
Formiddagshøjskole med Arnth Ravn
Præsteindsættelse og sammenkomst i Storstuen
Høstgudstjeneste m/frokost i Storstuen
Filmaften i Storstuen

Musikaften om Dylan Thomas
Ud-af-huset-gudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed
Foredrag med Ole Kobbelgaard
Allehelgensgudstjeneste
Formiddagshøjskole med Ole Kobbelgaard
Børnegudstjeneste m/pizza i Storstuen
Efterårsmøde med meteorolog Peter Tanev

Pro Cantu-koret medvirker,
Gløgg og æbleskiver i Storstuen
De ni læsninger
Julekoncert med Janne Vind og Popsalmer-trioen
Trompetist Rene Sommer medvirker
Trompetist Rene Sommer medvirker
Trompetist Rene Sommer medvirker
Ingen gudstjeneste
Nytårsgudstjeneste. Champagne og kransekage i Storstuen
Trompetist Rene Sommer medvirker

Kirkens fødselsdag. Koncert og samvær i Storstuen

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

September
Tid
1.
19:00
Anders Carlsson
8.
11:00
Michael Nielsen
10.
19:00		
15.
11:00
Michael Nielsen
22.
19:00
Anders Carlsson
25.
10:00		
29.
14:00
Ole Kobbelgaard
Oktober		
6.
11:00
Ole Kobbelgaard
10.
19:00		
13.
11:00
Ole Kobbelgaard
20.
11:00
Ole Kobbelgaard
24.
19:00		
27.
10:00		
30.
19:00		
November		
3.
19:00
Ole Kobbelgaard
6.
10:00		
10.
11:00
Ole Kobbelgaard
12.
19:00		
17.
11:00
Ole Kobbelgaard
24
11:00
Michael Nielsen
December		
1.
11:00
Ole Kobbelgaard
8.
14:00
Ole Kobbelgaard
			
15.
11:00
Ole Kobbelgaard
17.
19:00		
22.
11:00
Michael Nielsen
24.
14:30 og 16:00
Ole Kobbelgaard
25.
11:00
Ole Kobbelgaard
26.
19:00
Ole Kobbelgaard
29.			
31.
15:00
Ole Kobbelgaard
			
Januar		
5.
11:00
Ole Kobbelgaard
10.
19:00		
12.
11:00
Ole Kobbelgaard

