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Vær velkommen i 2020.
En ny start?

brændbart affald. Afdansningsbal for
nåletræerne.

Årets første kirkeblad må nødvendigvis
begynde med at ønske for jer alle, at
julen (forhåbentlig) er vel overstået,
ligesom nytåret (formodentlig) blev
skudt ind med manér, øredøvende brag
og eksplosioner af krudt i alle regnbuens farver.

Lægger man øret til og lytter godt efter,
kan man næsten høre dem sukke, de
knastørre grantræer – dybt og vemodigt,
men ikke uden taknemmelighed over al
den glimmer og glans, der fik lov at pryde deres slanke, grønne grene i det, der
skulle vise sig at blive deres sidste levetid.

Julesulen er spist, selv om det holdt
hårdt med den sidste rest sylte og risalamanden, der ingen ende syntes at
ville tage. Vore røde damaskduge er
smidt til vask. Juletræet står i hjørnet
af stuen og prøver at vænne sig til tanken om at skulle møde alle de gamle
legekammerater igen – denne gang dog
ikke stolt knejsende som derhjemme
i skoven, men i en rodet bunke på
Genbrugsstationen, i afdelingen for

Heller ikke vi mennesker er upåvirkede
af alt det, vi har oplevet. Ikke mindst al
den fede mad har sat sig sine spor (kun
en tåbe frygter ikke frokostbordet og
alle dets fristelser). Og derfor har flere
af os da også fornyet medlemskabet til
Polymeren, ligesom vandrestøvlerne er
fundet frem og støvet af.
Ganske som granerne kan også vi drage
et lettelsens suk. Vi gjorde det. Igen.
Endnu en gang satte vi et antal tusinde
kalorier, vi absolut ingen brug havde
for, til livs. Vi købte – og fik – gaver.
Vidunderlige, personlige gaver… og
derudover en del nyttige ting, som vi
allerede er i gang med at bytte. Vi besøgte familie og venner i juledagene, og
i de døende sekunder af 2019 hoppede
vi ned fra stuens laveste stol, da Rådhusklokkernes kendte klang forkyndte,
at året 2019 og dets 365 dage endegyldigt er fortid.
Nu skriver vi 2020.

Mange af os sov nok lidt længere end
normalt på årets første dag. Og da vi
omsider fik øjne, så vi til vores rutinemæssige rædsel, at hele hytten trængte
til en støvsugning af de små stumper af
serpentiner og rødvinsvåde hagesmækker, der i kampens hede på forunderlig
vis var landet på gulvet… eller helt
inde i dybet under sofaen.
Udmattede af al den rengøring lagde
vi os på sofaen og halvsov til den
traditionelle firebakke turneringen i
Garmisch Partenkirchen i det sydlige
Tyskland, hvor frygtløse, unge mænd
iført kropsnære tekstiler, farvestrålende styrthjelme og lange ski kastede
sig ud fra den 141 høje skibakke. De
kastede sig ud i intetheden, ud i den
rene luft, kun for – efter et yndefuldt
svæv – at foretage en ligeså yndefuld
Telemarklanding.
Alt er med andre ord ved det gamle.
Det velkendte.
”Hvor skønt!”, tænker nogle af os.
”Åh nej”, tænker andre, ”nu begynder
det hele bare forfra. Endnu et år i den
uendelige række af årstal i et årtusinde,
der kun lige er begyndt”.
Men uanset hvad vi er til – det velkendte eller det uprøvede – så vær vis
på: det kommer til os. Og i den rækkefølge livet lader det komme.

Om vi så vælger at kaste os ud i det
med en glubende appetit, eller vi går
lidt mere forsigtigt til værks og ser tiden lidt an, før vi beslutter os for, om
det her ser ud til at blive et nåde-år
eller det stik modsatte, et rædsels-år, ja
det må vel være lidt op til hver enkelt
af os.
Herfra skal lyde en opfordring til overvejende at gøre det første. Lad jeres appetit på livet føre jer derhen, hvor der
er allermest brug for jer. Og gerne hen
i kirken – gerne om søndagen sådan
ved 11-tiden… og gerne lidt oftere end
sidste år .
Gør brug af de mange tilbud, vi i valgmenigheden arrangerer for jer: foredrag, sangaftner, højskoleformiddage,
filmaftner, udflugter og højskolekurser.
Turen hen til Storstuens varme fællesskab er det bedste værn mod de stuer,
der godt kan blive lidt for stille med
årene, et inspirerende bolværk mod en
spirende ensomhed.
Og skulle I få lyst til at vende snuden
ind omkring præstegården til en lille
snak og en kop kaffe, ja så er I mere
end velkomne. Vores dør er åben!
Vi glæder os til at møde jer gennem
2020, og vi ønsker jer alle et godt og
lykkebringende år, fuld af nåde og velsignelse!

Nyt fra Menighedsrådet

December 2019
Ole er kommet godt i gang med arbejdet. Vi nyder at have Ole med til vores
menighedsrådsmøder og glæder os over
der igen er lys og liv i Præstegården.
I menighedsrådet arbejder vi med en ny
hjemmeside, som er mere brugervenlig
på mobiltelefon og tablets.
Vi har udarbejdet en fotopolitik til brug
under kirkelige handlinger. Ole deler
den ud til dåbsforældre, konfimandforældre og brudepar, således de kan
informere deres gæster om vores politik.
Fotopolitikken vil også blive lagt på
hjemmesiden.
Vi har også støvet vores tilbygningsplaner til Storstuen af; men behovet
har ændret sig, derfor har vi skrinlagt
planerne. Vi vil dog gerne have mere
depotplads, så vi arbejder med en forlængelse ud mod Espegyden.
Ole vil gerne have konfirmanderne over
i præstegården. Det nuværende hold
er for stort, selvom præstekontoret er
rykket ud af konfirmandstuen. Her kigger vi på muligheden for at inddrage
gangen mellem præstekontor og konfirmandstuen. Vi håber at kunne have
skitser og planer klar til den kommende
generalforsamling.

Og så står vi desværre uden kirkebilsordning, efter Ferritslev Taxi er gået ind.
Indtil vi får etableret en ny aftale, beder
vi jer have ulejlighed med at bestille en
taxa selv og sende regningen til os.
Vi holder generalforsamling tirsdag
d. 2. april 2020 kl. 19.00
Det er også her, vi vælger menighedsrådsmedlemmer og suppleant.
Joachim Krongaard Stampe Mikkelsen
og Susanne Jakobsgaard genopstiller
Jens Christian Hvelplund genopstiller
ikke.
Vi skal også have valgt ny suppleant.

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.

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

Hvis de 5 år er overskredet, skal du af
give autorisation på ny.

Vintermørket egner sig glimrende til
fællessang, og derfor vil Mads og Ole
gerne se (og høre) jer til to festlige
sangaftner, hvor det er jeres ønsker og
favoritsange, der er i centrum.
Kom og ønsk og syng og vær med de
to onsdage: den 5. februar og den 18.
marts, begge dage kl. 19.00.

Se information på hjemmesiden under
Information og medlemskab.
Valgmenighedens SE-nummer er:
58 85 07 13

To ønskeaftner i Storstuen

I øvrigt dagsorden ifølge vedtægterne.
Har du lyst til at stille op, sker det skriftligt på generalforsamlingen. Vi mødes
ca. 8-10 gange om året og vi skiftes til at
lave kirkekaffe til gudstjenester.
Vil du vide mere om at være menighedsrådsmedlem, kontakt formand Lis
R. Møldrup, formanden@valgmenigheden.dk eller tlf. 51 56 33 24.
Husk at tjekke om din autorisation i
Skattemappen er udløbet
1. Gå ind på Skat.dk
2. Log på
3. Log på som borger
4. Log på med NEM-id
5. Profil (i højre hjørne)

Ejvind fortæller røverhistorier til alle ungerne i Klub Nysgerrig nede fra Bøgehaven.
Man kan ikke se det, men inde under huerne er der de helt store ører fremme.

Nytårsfest med
Willy Egmose Trio

Tid: fredag den 10. januar kl. 19.00
Sted: Kirken og derefter Storstuen
Den landskendte jazztrio Willy Egmose Trio har gennem en menneskealder
optrådt i et utal af forskellige sammenhænge, kirker, koncertsale, kulturforeninger, jazzklubber, højskoler,
korstævner, i indland såvel som udland.
Og nu altså også i Valgmenigheden.
Trioen er ikke mindst kendt for deres
vidunderligt jazzede bearbejdelser af
danske salmer, men de er også kendt
som foregangsmænd for rytmisk musik
i kirken, herunder nye, rytmiske salmer. Dette bygger dog på kærlighed til
traditionen.

Willy Egmose og hans to kolleger i
trioen spiller i en swingende og medrivende stil, som giver tilhørerne en
herligt ubekymret følelse af velbehag,
og sammen har de indspillet adskillige
Cd’er sammen.
Først er der koncert i kirken kl. 19.00,
og derefter går vi i Storstuen til en hyggestund med lidt til ganen.

Tid: Torsdag den 12. marts kl. 10.00
Sted: Storstuen
Med: Helge Glent Madsen, Freltofte

Formiddagshøjskole
forår 2020

Tid: Torsdag den 23. januar kl. 10.00
Sted: Storstuen
Med: Astrid Søe, København
Før kaffen:
Fifty shades of Grundtvig
Grundtvigs tanker skygger ind alle
vegne i det moderne samfund.

Astrid Søe.
Der er næppen nogen der citeres så
bredt og tit som den gamle samfundsrevser, teolog og digter. Grundtvig er
som husmorporno blevet allemandseje
og det gør noget ved et samfund på
tværs.
Foredrag om menneskets mulighed når
vi generindrer det fælles, hengivenheden og ikke bygger samfund på det der
deler.

Willy Egmose Trio.

Efter kaffen:
Hvilken kaffe skal man byde ubudne
gæster?
Fællessang og fortælling om det liv der
kommer uinviteret og pludseligt, og
om den frimodighed der opstår når vi
ikke sidder velfriserede og klar med alle
de rigtige meninger og ord.

At være født i Esbjerg kan føre meget
med sig, når blot man sørger for at
komme bort i tide. Sådan kunne en
humoristisk omskrivning af et gammelt
mundheld godt komme til at lyde, hvis
man bærer dåbsnavnet Helge Glent
Madsen. For Helge betød afskeden
med det jyske nemlig et goddag til det
fynske – og til en langt, arbejdsomt og
godt liv i den frie skoleverden.
Denne højskoleformiddag tager Helge
os med en tur ned at mindernes gyldne
allé. Kom og vær med på turen!

Vinterfilm 2020

I efteråret 2019 mødtes vi kun en enkelt gang i filmklubben i Storstuen.
Vi så filmen ”Smoke”, og det var så
hyggeligt, at det straks blev besluttet
at forlænge sæsonen med yderligere to
film i januar og februar, hvor mørket
udenfor skaber ideelle betingelser for os
i Storstuen.
Temaet denne vinter bliver Islandsk
filmkunst. De to film, vi skal se, har
begge fået priser for deres fine måder
til at beskrive menneskelivets små og
store dramaer, som de tager sig ud

længst mod nord. Glæd jer til lysende
øjeblikke i vintermørket.
Torsdag den 16. januar kl. 19.00
”Blandt mænd og får”,
89 min., Island 2015

kronede fåreslægt – men såmænd også
af dem selv.
”Blandt mænd og får” er en forunderlig
fortælling om to stolte brødres hvinen
de had til hinanden, om deres dybe
kærlighed til hver deres fåreflok… og
om deres pludselige skæbnefællesskab i
kampen mod en ydre fjende.
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00
”Virgin Mountain”,
91 min., Island 2015

I en isoleret dal bor de to brødre Gummi og Kiddi i hver deres hus. De passer
hver deres fårebestand, som de har forædlet gennem generationer. Men selvom
de altså har far og mor og en barndom
til fælles, og dertil deler såvel arealer som
levevis, ja så har Gummi og Kiddi ikke
talt sammen længe – i hele fire årtier.
Da en sygdom pludselig rammer Kiddis får, beslutter de veterinære myndigheder, at alle dyr i området skal aflives
for at begrænse smitten. Men de to
stædige mænd giver selvfølgelig ikke op
så let. Hver især – og hver på sin måde
– forsøger de at afværge katastrofen:
Kiddi med sin riffel og Gummi med
sin forstand.
Mens myndighedernes dødspatrulje
hastigt kommer nærmere, er brødrene
nødt til at samarbejde for at undgå den
forestående udryddelse af deres hæder-

”Virgin Mountain” er noget så herligt
som et islandsk, romantisk drama. Filmen handler om den 43-årige Fúsi, der
er svært overvægtig og bor hjemme hos
sin mor og hendes nye kæreste. Fúsi lever et simpelt og rutinepræget liv med
et trivielt arbejde i lufthavnens bagagehåndtering. Hans sociale udfoldelser er
temmelig begrænsede, og i stedet har
han kastet sin kærlighed og helt store
interesse på militære miniaturefigurer
og landskaberne fra berømte slag under
Den anden Verdenskrig.
Men da han til sin fødselsdag modtager
et gavekort til et kursus i linedance,

forandres alt. Her møder Fúsi nemlig
den udadvendte og sprudlende Sjöfn
(herligt navn til en heltinde), og det
bliver starten på et særligt forhold, der
lærer den indadvendte, kejtede mand
helt nye facetter af livet.
”Virgin Mountain” er en varm og enkel
historie om ensomme, men meget forskellige mennesker, der får noget godt
ud af hinanden.
Instruktør på filmen er islandske Dagur
Kári, og han modtog fortjent Nordisk
Råds Filmpris for den, ligesom filmen
blev hædret med tre hovedpriser på den
anerkendte Tribeca Film Festival i New
York.

”Hjertet har sine grunde, som
forstanden ikke kender”

Foredrag ved sognepræst Martin Wemmelund, Svendborg
Vi lever i en tid,
der er præget af
nyttetænkning
og materialisme.
Vi afviser det,
der ikke kan
måles og vejes.
Og vi lider af en
stærk trang til
at dokumentere alting, hvorved alt det
uhåndgribelige – alt det, vi kun kan
ane, sanse eller fornemme – i værste

fald enten helt skrottes som uinteressant ”føleri”, eller i bedste fald bliver
parkeret i en særlig kasse i vores liv.
Eller sagt på en anden måde: Vi er
super-rationelle i hele vores måde at
leve, tænke og handle på, men samtidig
sidder vi troligt og ser fantasy-serier
som fx ”Game of Thrones”.
Men hvis ”anelse”, ”følelse” og ”fornemmelse” bliver isoleret til noget rent
privat, så kan det ikke almengøres, og
så har vi stadig ikke noget, der kan
fungere som et fælles bolværk mod
forstandstænkningens hærgen.
Den franske tænker Blaise Pascal
(1623-62) – selv en af tidens førende
videnskabsmænd – havde et skarpt øje
for forstandens begrænsninger og farer.
Han pegede på en erkendelsesform,
der ligger ud over forstanden. Han
talte om hjertets erkendelse og skrev
herudfra sine berømte ”Tanker om den
kristne religions sandhed”.
Kan Pascals tanker om religionen
hjælpe os til at komme til at se igen –
”se med hjertet”, så der bliver plads til
at dvæle, at undres og til den lystfyldte
fordybelse?
Kom og få svaret:
Tid: Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Sted: Storstuen.

Nordisk kulturuge på
Rødding Højskole:

Mød nordiske forfattere, kunstnere,
musikere og smag det nordiske køkken.
Igen i år tager vi sammen med henholdsvis fri- og valgmenigheden i
Ryslinge på højskoletur, denne gang
til Rødding på et kursus med Norden
i fokus.
Af programmet:
”Jørgen Frantz Jacobsen og William
Heinesen” v/ Aage Augustinus
”Babettes Gæstebud – en musikalsk
fortælling” v/ Helle Erdman Frantzen
og Steen Jørgensen
”Den forældede nordiske småstatsmentalitet” v/ Bertel Haarder
”Pasfotos og Til rette vedkommende”
v/ Einar Már Gudmundsson
”Hverdag og vanvid i ny islandsk litteratur” v/ Erik Skyum Nielsen
”Unge Astrid” – film i Rødding Bio
”To nordiske romaner: Ar og Mænd i
min situation” v/ Anette Jensen
”Norden til Ejderen: Skandinavisme, højforræderi og krig” v/ Rasmus Glenthøj
Korkoncert i frimenighedskirken med
det grønlandske kor ”Ulo”
Heldagstur til Nordfrisland, Husum og
Mikkelberg
”Nye fortællinger fra Grønland” v/
Jørn Holbech

”Grønland og rigsfællesskabet?” v/
Nauja Lynge
”Sang under kirketag” i Rødding Frimenighedskirke

menighed. Så får I automatisk rabatten
på de 350 kroner. Ved tilmelding efter
1. februar bortfalder rabatten.

Kursusværter
• Aage Augustinus, cand.mag., tidl.
højskoleforstander
• Anette Jensen, cand.teol., sognepræst

Der vil blive arrangeret fælles opsamling og kørsel i bus fra og til
Valgmenighedskirken, Stationsvej 171,
Sdr. Nærå ved kursets begyndelse og
afslutning.

Tid: søndag den 27. september til
lørdag den 3. oktober 2020

Dåb

Pris: 4.600 kr. på dobbeltværelse uden
bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse).
5.100 kr. på dobbeltværelse med bad.
Disse priser er inklusive en rabat på
350 kroner i forhold til normalprisen
for dette kursus.
Tilmelding seneste 1. februar direkte
til Rødding Højskole på hjemmesiden
www.rhskole.dk
Gå ind under KORTE KURSER – eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284
Tilmeld jer samtidig til Ole på:
praesten@valgmenighed.dk med oplysning om navn, adresse, mail og telefonnummer. Det er vigtigt, at I melder jer
til begge steder.
Ved tilmelding til højskolen skal I oplyse, at I er medlem af Sdr. Nærå Valg-

Laurits Majgaard Madsen,
døbt 15. september 2019,
søn af Kathrine Aagaard Madsen og
Mark Majgaard Hansen
Noah Møller,
døbt 15. september 2019,
søn af Pernille Bendtsen og Søren Møller
Clara Kirkeløkke Christensen,
døbt 20. oktober 2019,
datter af Louise Kirkeløkke Hansen og
Jeppe Christensen
Hjertelig til lykke

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

Bryllup

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

Begravelser/bisættelser

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

Ingen vielser i perioden

Ellen Larsen, Årslev,
begravet 6. september 2019

Ea Kirstine Sølyst Nielsen, Årslev,
begravet 7. september 2019
Æret været deres minde

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

Gudstjenester og arrangementer januar-april 2020:
11.00
Ole Kobbelgaard	Nytårsgudstjeneste. Vi går i Storstuen og ønsker hinanden
OBS: Ny tid!		
godt nytår med et glas boblevand og kransekage bagefter

Januar
Tid
Præst
05.
11.00
Ole Kobbelgaard
10.
19.00		
			
12.
11.00
Ole Kobbelgaard
16.
19.00		
19.
19.00
Michael Nielsen
23.
10.00		
26.
11.00
Ole Kobbelgaard
Februar		
02.
11.00
Ole Kobbelgaard
05.
19.00		
			
09.
11.00
Ole Kobbelgaard
16.
19.00
Michael Nielsen
23.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
25.
19.00		
Marts		
01.
11.00
Michael Nielsen
08.
11.00
Ole Kobbelgaard
12.
10.00		
15.
11.00
Ole Kobbelgaard
18.
19.00		
			
22.
19.00
Ole Kobbelgaard
26.
19.00		
			
29.
11.00
Ole Kobbelgaard
April		
02.
19.00		
05.
11.00
Ole Kobbelgaard
09.
17.00
Ole Kobbelgaard
10.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
12.
11.00
Ole Kobbelgaard
13.			
19.
10.00
Ole Kobbelgaard
			

Bemærkninger i øvrigt
Gudstjeneste, Helligtrekongers søndag
Fødselsdagskoncert i kirken med Willy Egmose Trio,
derefter hygge og lidt godt til ganen i Storstuen
Gudstjeneste, 1. søndag efter Helligtrekonger
Filmaften: ”Blandt får og mænd”, Island 2015
Gudstjeneste, 2. søndag efter Helligtrekonger
Formiddagshøjskole med Astrid Søe
Gudstjeneste, 3. søndag efter Helligtrekonger
Gudstjeneste, sidste søndag efter Helligtrekonger
Storstuen: sangaften med Ole og Mads.
Vi synger de sange, der er gemt i jeres hjerter.
Gudstjeneste, septuagesima søndag
Gudstjeneste, seksagesima søndag
Fastelavnsgudstjeneste for de mindste og deres voksne med
efterfølgende tøndeslagning, lege og spisning i storstuen.
Filmaften: ”Virgin Mountain”, Island 2015
Gudstjeneste 1. søndag i fasten
Gudstjeneste 2. søndag i fasten
Formiddagshøjskole med Helge Glent Madsen
Gudstjeneste 3. søndag i fasten
Storstuen: sangaften med Ole og Mads.
Vi synger forårets sange plus jeres favoritter
Gudstjeneste, midfaste søndag
Foredrag med Martin Wemmelund, Svendborg, i Storstuen:
”Hjertet har sine grunde”
Gudstjeneste, Maria bebudelsesdag
Generalforsamling i Storstuen.
Gudstjeneste, Palmesøndag
Gudstjeneste, Skærtorsdag, fællesspisning i storstuen bagefter
Liturgisk gudstjeneste.
Langfredag, cellist Mathilde Helding medvirker
Gudstjeneste, Påskedag René på trompet
2. påskedag – Ingen gudstjeneste
Konfirmation, 1. søndag efter påske.
Sang, musik, gode ord og glæde

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

31. dec.

