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Præstens hjørne
… og så lukkede kirken…
og så åbnede den igen
Den ramte os lige i nakken, coronavirussen. Det, som de færreste havde
troet kunne ske, skete: Danmark lukkede ned, og dermed også valgmenighedskirken. Slut med gudstjenester,
slut med hjemmebesøg, ikke flere ture
til plejehjemmene.
Og slet ikke noget med at vores konfirmander kunne trække i det fine tøj og
forberede sig på tarteletter, taler og et
par tusser til børneopsparingen.
Alt lukkede ned, og vi gik i flyverskjul
på mor Mettes anbefaling.
Meen, da vi havde sundet os lidt, gik
vi i gang med at lave live-gudstjenester,
som blev streamet til både hjemmesiden og vores facebook side. Vi ”lagde
skinner efterhånden som vi kørte”, for
vi var ikke særligt drevne til det, Mads
Klindt, min kone Ines dreng Oskari,
og jeg. De af jer, der så den første gudstjeneste kunne se præsten styrte mod
jorden ca. hvert 20 sekund. Ikke som
følge af sygdom eller eftervirkninger fra
en særlig herlig fest aftenen forinden,
men simpelthen fordi det kamerastativ,
vi havde fundet frem og brugte, ikke
fungerede efter hensigten.
Men langsomt ”åd” vi os ind på tek-

nikken, og nu her, da vi igen må holde
gudstjenester sammen med jer (og må
holde konfirmation den 23. august,
Hip Hip, HURRAAAHH!) ja så fortsætter vi faktisk med at lægge i al fald
en lydfil på såvel hjemmeside og FBsiden, så I kan høre dagens prædiken
og den efterfølgende musik, hvis I af
en eller anden uforståelig grund var
forhindret i at komme i kirken søndag
formiddag .
Spøg til side. Det har været en barsk
omgang. Ikke mindst for en del af vore
ældre medlemmer, der har været temmelig isolerede i lejligheder, huse og på
plejehjemmene rundt om på Fyn. Af
samme grund dropper jeg også sommerferien i år. En enkelt uge bliver det
til (uge 29), men ellers bliver det, som
I også kan se på arrangementskalenderen en sommer, hvor vi har program
gennem hele juli med sang, fortælling,
kaffe og hygge.
Vi trænger simpelthen til det! Både kaffen og snakken. Og hold nu op, hvor
er det dejligt at se så mange af jer igen
efter forårets ufrivillige ”gemmelege”.
Der er masser af ting på programmet.
Det vil føre for vidt at remse det hele
op, men tillad mig at pege på bare to
aftener, som I ikke må glip af: Tirsdag den 27. oktober – blot en uge før
præsidentvalget i Amerika – kommer
USA-eksperten David Trads og fortæl-

ler om, hvordan i alverden det kunne
gå til, at 300 millioner amerikanere
kunne vælge den præsident, de gjorde… og hvorfor det kan ske igen!
Og onsdag den 18. november vender Rasmus Skov Borring tilbage til
gerningsstedet, for at synge med os.
Vi skal synge nyt og gammelt fra den
spritnye 19. udgave af Højskolesangbogen, der er udkommet ugen før.
Det bliver et brag af et efterår, hvor vi
må bede Kong Corona om at sænke
cigaren og allerhelst trække sig tilbage i
god ro og orden, så vi kan leve og ånde
frit i det fællesskab, vi holder så meget

af. I kirken og rundt på de steder, hvor
vi mødes for at være sammen. Sammen
om foredrag, sang, fester, fortællinger,
halvsløje vitser, fyldte kaffekander,
friskbagte småkager fra Pias lune ovne
og hvad vi ellers holder af.
Og endelig vil jeg lige fortælle jer, at der
fremover kommer tre – og ikke som
hidtil fire – kirkeblade om året. Hvert
kirkeblad skal fra nu af dække fire måneder, så de kommer i juli, november,
og i marts måned. Til gengæld vil vi
forsøge at kommunikere noget oftere
med jer på Facebook og på hjemmesiden, der har fået et nye udseende og til
dels indhold. Tjek det gerne ud!

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 3. september 2020 kl. 19:00 i Storstuen.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Præstens beretning
6.	Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget
for kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
	Forslag skal være menighedsrådet i
hænde senest. 20. august.
7a. Forslag til revidering af
	vedtægter. Ændringsforslag kan ses
på hjemmesiden

8.

Valg af menighedsrådsmedlemmer.
Valget gælder for en treårig periode
På valg er Joachim Krongaard
Stampe Mikkelsen,
Susanne Jakobsgaard og
Jens Christian Hvelplund.
Joachim og Susanne modtager
genvalg.
Jens Christian genopstiller ikke.
9. Valg af suppleant.
Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant.
Valget gælder et år
11. Evt.

Nyt fra formanden

Corona, Covid-19, værnemidler, hold
afstand, håndvask, og afspritning.
Det er ord, som vi har hørt og læst
mange gange gennem de sidste par
måneder.
Hvem kunne i starten af året forestille
sig ,at hele verden næsten gik i stå, og
at grænser lukkede?
Ingen vidste, hvor omfattende pandemien ville tage fat her i landet. Heldigvis gik det ikke så galt, men stadig er
der restriktioner og forholdsregler, der
skal følges.
Vi fik lov at åbne kirken midt i maj,
og flere af jer har været til gudstjeneste.
Personligt savner jeg at kunne sige goddag med et håndtryk; men desværre går
der nok nogen tid, før vi må det igen.
Heldigvis har vi gennem lukkeperioden
kunne nyde Mads og Oles toner og ord
via de sociale medier. Tak for det.
Ejvind og Pia har brugt tiden til at gøre
omgivelserne så fine. Bænke er slebet
og olieret, stakit er malet, og kirkegård
og omgivelser er som altid passet og
plejet.
Vi kunne jo heller ikke holde vores
generalforsamling i april.
Derfor indkalder vi til generalforsamling torsdag d. 3. september kl. 19:00 i
Storstuen.

Dagsorden og forslag til ændring af
vedtægter kan ses på hjemmesiden.
Det er nu 5 år siden, at Skat besluttede, at hver enkelt af os skal give
autorisation i vores Skattemappe, så
valgmenighedens kasserer kan se vores
skattepligtige indkomst – og kun den!
Denne autorisation skal fornyes hvert
5. år.
Der er over 200 af jer medlemmer, som
mangler at forny den.
Derfor beder vi jer om at tjekke i
Skattemappen.
Det er i høj grad i jeres egen interesse,
for hvis ikke der er sat et flueben, kan I
ikke få skattefradrag for jeres medlemsbidrag.
I ønskes alle en dejlig sommer

Lis

PS:
Kirkebil
Palles taxa i Ringe kører kirkebil
for os. Bestil fredag inden kl.
16:00 på tlf. 62 62 28 15
PPS:
Autorisation i Skattemappen
Tjek jeres Skattemappe. Autorisationen skal fornyes hvert 5. år. Er
der ikke sat flueben, kan I ikke få
fradrag for medlemsbidraget.

Filmklubben vender tilbage

Lige nu er det sommer og lyse nætter, men til efteråret, når dagen kortes
tilstrækkeligt til, at Storstuen egner sig
til levende billeder kastet op på væggen, skal vi igen mødes i filmklubben
og have dejlige oplevelser med stor
filmkunst.
Sæsonens første film er islandsk – vi
skal lige runde dette skønne filmland
med et par film, før vi fortsætter ud
i verden. Det er Benedikt Erlingssons vidunderlige film ”Om heste og
mænd” fra 2013.
Filmen foregår i et lille islandsk samfund, hvor kærligheden mellem mand
og hest er løbet en smule løbsk, om
man så må sige .
Der er fx parret Kolbeinn og Solveig.
De elsker hinanden, men Kolbein er
bare lidt mere forelsket i sin prisvindende hest Grana… der samtidig kun
har øje for hingsten Brunn.

Og så er der hesten Jarpur, der nærer
varme følelser for sin alkoholiske ejer
Vernhardur, mens Vernhardurs fiskerven Gengis er vild med heste som
Jarpur.
Er I forvirrede? Jeg kan ikke love jer, at
den følelse vil fortage sig fuldstændigt,
men I vil blive fremragende underholdt, for billederne er underskønne,
og oppe på væggen får vi billeder at se,
vi ikke kunne have forestillet os.
Velkommen til premiere i filmklubben!

“Når skyggerne bliver lange”
- en sensommeraften
med Carl Nielsens sange

Dato: tirsdag den 11. august
Tid: kl. 19.00
Sted: I kirken
Kom og oplev, hvordan en lille, tætbygget mand fra Nr. Lyndelse har
kastet – og stadig kaster – lykkeligt
lange skygger i vores fælles musikalske
bevidsthed om det at være dansker.
Spillemand Niels ”Maler” Jørgens søn
er ganske enkelt ikke til at komme
udenom. Heller ikke denne aften, hvor
vi byder jer alle velkommen indenfor i
vores skønne valgmenighedskirke til en
stemningsfuld sensommerkoncert med

Fiskerkonens sange

Tid: fredag den 18/9 kl. 19.00
Sted: I Kirken
Kvintetten “NORDSTRAND” har
fået den store ære, at få lov til at arbejde med Inger Lauritzens, “den
syngende fiskerkone” fra Lønstrups,
sangskat. Gruppen har taget sangene
under kærlig behandling, omarrangeret dem og i den sammenhæng sat et
nyt, spændende og anderledes præg på
Ingers livsværk – med stor respekt for
materialet.

fokus på Carl Nielsens musik, hans liv
og levned: Den genstridige kunst, det
slidsomme arbejde, den besværlige kærlighed og hans spændende samtid.
Denne augustaften har vi inviteret sopranen Lise Bech Bendix med, og sammen med Mads Klindt vil hun fremføre
et bredt udsnit af Carl Nielsens mest
elskede sange.
Ole præst vil binde det hele sammen
med ord – og mon ikke også der bliver
plads til et par fællessange?
Efter arrangementet vil der blive serveret et glas vin i kirken, eventuelt udenfor kirken, hvis sensommeren viser sig
fra sin samarbejdsvillige side.

De 4 musikere trækker på deres baggrund indenfor folkemusik, jazz og
den nordiske folketone, og blander den
med Ingers sange til et friskt og fornyet
udtryk. Det mundede i 2016 ud i det
selvbetitlede album NORDSTRAND.
Inger Lauritzen formulerede det således:

»Hver gang jeg hører en koncert med
kvintetten Nordstrand, bliver jeg meget
glad og rørt. Sikken et engagement –
og sangene er i de bedste hænder.”
I front for “NORDSTRAND” er
Mathilde Faldborg Groth, Inger Lauritzens barnebarn. På saxofon er det
Andreas Møller Bøttiger. Bassen er lagt
i hænderne på Søren Østergaard Pedersen, og violin i Liv Vester Larsen. Og
endelig kan vores egen organist, Mads
Klindt Poulsen, opleves på klaver.
Hvis I vil vide lidt mere om NORDSTRAND og Inger Lauritzen, kan I
besøge hjemmesiden:
www.nordstrand-musik.dk

Genforeningens-årsmøde i
Rødding og Bovlund!
Dato: 3.-4. oktober
PROGRAM:
Lørdag den 3. oktober:

Kl. 12.00: VELKOMST &
FORTÆLLING
Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller om Skibelund Krats betydning
for i indsatsen for at få Sønderjylland
tilbage som en del af det danske rige.
Helge Elbæk m.fl. serverer på samme
tid og sted ringridderpølser fra grillen
og byder velkommen til Sønderjylland!

Mødested: Skibelund Krat, Skibelund
Krat 4, 6600 Vejen
Kl. 13.30: REGISTRERING
OG KAFFE
Registrering i gårdspladsen ved Præstegården på Kirkebakken 2 og velkomstkaffe m. godbidder af det sønderjyske
kaffebord i præstegårdshaven og konfirmandstuen
Kl. 15.00: FOREDRAG
“100-året for Genforeningen – Hvad er
det, vi fejrer?”
v/ generalsekretær i Grænseforeningen
Knud-Erik Therkelsen.
Foredraget er en personlig fortælling,
der stiller nye spørgsmål til historien
for at få nye svar og dermed nye perspektiver.
Mødested: Rødding Frimenighedskirke, Kirkebakken, 6630 Rødding
Kl. 16.00:
GENERALFORSAMLING
Foreningens af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder afholder sin ordinære
generalforsamling 2020.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Mødested: Foredragssalen på Rødding
Højskole, Floors Allé 1, 6630 Rødding
Efter foredraget er der mulighed for
besigtigelse af Rødding Højskole, Danmarks første højskole, fra 1844.

Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist,
klarinettist og komponist. Docent ved
Det Jyske Musikkonservatorium.
Hans Esbjerg (f. 1967) er pianist og
organist ved Christianskirken i Fredericia. Uddannet fra konservatorierne
i Esbjerg og Aarhus. Tidl. organist i
Rødding Frimenighed.
Kl. 21.00: SOLNEDGANGSTUR
OG AFTENKAFFE
Mulighed for gåtur i mørket, mens vi
synger Sten Kaaløs Gå i mørket med
lyset!

kl. 18.00: MIDDAG
Middag på højskolen, formand for
Grundtvigsk Forum Kirsten Margrethe
Andersen, Ribe, bringer en hilsen under middagen
Kl. 20.00: KONCERT
v/ Den Danske Salmeduo:
“Du skønne land – Genforening og
fællessang i nyt lys”
Grænselandets udvikling til forsoning
og venskab henover grænsen med gode
vilkår for mindretallene er enestående
og sætter stadig sanglige spor. Alt
dette synger vi os ind i denne aften i
Frimenighedskirken med Den Danske
Salmeduo, der består af:

OVERNATNING
Privat i Rødding og Bovlund, på Rødding Højskole, eller arrangeret på
anden vis, hvor der også serveres morgenmad
PROGRAM:
Søndag den 4. oktober
Kl. 10.00: GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i Bovlund Frimenighedskirke v. frimenighedspræst Sten Kaalø,
Bovlund
Mødested: Bovlund Frimenighedskirke, Bovlund Bjergvej 23, 6535 Tønder
Kl.11.30: FROKOST
Pølsebord i Forsamlingshuset
Mødested: Bovlund Forsamlingshus,
Bovlund Bjergvej 21, 6535 Tønder

Kl. 12.30: FOREDRAG v/ historiker
og forfatter Jørn Buch.
“En røvet datter, dybt begrædt, er
kommet frelst tilbage – Genforeningen
2020”
Jørn Buch vil berette om historien op
til den skelsættende afstemning og om
de følger, den fik.
Mødested: Bovlund Frimenighedskirke
Kl. 14.00: KAFFE OG TAK
Efter foredraget siger vi “kaffe og tak”
for det sønderjyske årsmøde 2020!
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
BØRN OG UNGE:
Børn og unge er meget velkomne til
det sønderjyske årsmøde, og der arrangeres program og aktiviteter svarende
til de tilmeldtes alder (oplys gerne
alder ved tilmelding). Lørdag vil der
bl.a være mulighed for at gå i svømmehallen i Rødding sammen med de
unge, der tager sig af børne og ungeprogrammet.
TILMELDING:
Tilmelding sker gerne samlet for de enkelte menigheder til Aarsmoede2020@
gmail.com og senest den 21. september.
Der er en enhedspris for deltagelse i
årsmødet på 650,- kr.
Pris for børn og unges (under 18 år)
deltagelse er 250,- kr.

Betaling sker, også gerne samlet for de
enkelte menigheder, på konto 2451
7303020094.
HUSK: Sdr. Nærå Valgmenighed betaler
for jeres deltagelse, mens I selv står for
transporten til Rødding/Bovlund og retur
til skønne Midtfyn.
Arrangøren oplyser, at et eventuelt ønske om privat indkvartering tilkendegives samtidig med tilmelding til årsmødet, og tilbagemelding herom sker
umiddelbart efter tilmeldingsfristen, så
man ved, hvor man skal sove. Der er i
et vist omfang mulighed for overnatning på Rødding Højskole for 450,- kr.
m. eget sengelinned, ønske herom tilkendegives også ved tilmelding.
KØRSELSVEJLEDNING
Adresser på årsmødets lokationer i Skibelund, Rødding og Bovlund er angivet ovenfor i programmet.

Populær digter

Dato: tors. den 10. sept.
Tid: kl. 19.00
Sted: Storstuen
Det hører i den grad til sjældenheder
ne, at digtsamlinger kommer i flere
oplag. Ja, det sker nærmest aldrig, hvis
man da ikke lige hedder Benny Ander-

hverdag foregår som lektor på International Business College i Kolding, hvor
hun underviser i dansk og engelsk.
Hun er cand.mag. i engelsk og dansk
og debuterede som 40-årig i 2012
med sin første digtsamling “Send flere
engle”.

sen, Søren Ulrik Thomsen eller Yahya
Hassan.
Og det bliver kun endnu mere imponerende, når der er tale om det, der er
blevet betegnet som bønnebøger. Så
plejer vi at være ovre i en anden gren af
kristendommen, men i tilfældet med
gymnasielæreren Helle Stage Søtrup
fra Kolding, er det tværtimod et både
moderne, levende og indfølt sprog,
der har henrykket så mange læsere, at
hendes digtsamlinger stadig trykkes op
i nye oplag.
De fleste af hendes digte handler om
længsel, og de gode anmeldelser og
salgstal vidner om, at hun rammer ind
i en længsel, som mange af os går rundt
med et eller andet sted i kroppen.
Helle Stage Søtrup har sagt, at hun
skriver om aftenen, når resten af verden
er blevet stille, og hun er færdig med
sit mere moderne menneskeliv, der til

Siden kom “Audiens” i 2014, ”Kyshånd” i 2016, ”Ørenlyd” i 2018, og
endelig sidste år samlingen ”Armeret
med fjer”.
Hver enkelt af hendes digtsamlinger
består af 55 digte inddelt i fem afsnit
med overskrifterne: ”bøn”, ”taksigelse”,
”henvendelse”, ”mellemværende” og
”overgivelse”. Hun siger i et nyligt
interview, at der altid er tale om 55
fortællere, unge og gamle, mænd og
kvinder, og at hun selv er blandt de 55
stemmer. Men hvor i digtsamlingen
hun træder frem med erfaringer fra sit
eget liv, kommer hun ikke ind på, hun
vil hellere tale om sine digte.
Men nu kommer hun til os i valgmenigheden, og så kan I jo selv høre hende ad, hvorfor det forholder sig sådan,
og hvorfor hun altid skriver 55 digte i
sine bøger. Ikke 54. Ikke 56.
Glæd jer til at møde en af de nye,
spændende stemmer i dansk litteraturs
poetiske univers.

Fællesgudstjeneste i oktober
Dato: søn. den 25. okt.
Tid: kl. 11.00
Sted: Kirken og derefter Storstuen

Søndag den 25. oktober er vi her i
valgmenigheden vært ved årets fælles
gudstjeneste for de fynske valg- og frimenigheder.
Vi mødes ved kirken til sædvanlig tid
kl. 11.00, og så fejrer vi gudstjeneste
sammen, alle sammen. Musikken får
en særlig vægt denne dag, idet Mads
Klindt har bedt en af landets ypperste
trompetisten Mads la Cour, som til
daglig spiller i blandt andet DR Big
Bandet, komme og være med.
Ole vil lede gudstjenesten og skæve til
dagens tekster, men i øvrigt forsøge
at koncentrere sig om at lade sine ord
farve af overvejelser om musikkens potentiale for og mulighed som redskab
for forkyndelse. En komponist som for
eksempel J.S. Bach var dybt religiøs
og hyldede gennem sin vidunderlige
musik Gud. Sagde han. Men hvordan

det? Hvad er det i musikkens sprog,
der kan forløse det religiøse sprog, og
kan de to ”sprogstammer” tale sammen? Og hvordan kan vi tillade os at
sige, at noget musik er meget velegnet
til kirkerummet, mens andet tilsyneladende ikke er?
Efter gudstjenesten går vi i Storstuen,
hvor vi spiser sammen. Sidst år var det
sammenskudsgilde i Vejstrup, og det
var virkelig hyggeligt - og lækkert at
smage alle de forskellige retter.
På grund af hele COVID19-situationen har vi i menighedsrådet besluttet,
at vi står for maden i år. Vi sørger for
at servere noget for vore gæster, som de
kan være trygge ved. Og forhåbentlig
skal vi så smage den nye øl, der bærer
vores fine etikette.

USA – en stormagt
i voldsom forandring
Dato: tirs. den 27. okt.
Tid: kl.19.00
Sted: Storstuen

Hele verden holder vejret. Bliver det
Donald Trump eller Joe Biden? Bare
en uge før det uhyggeligt spændende
præsidentvalg i USA får vi besøg af
journalist, forfatter og politisk kommentator David Trads, der er en af de
mest vidende om amerikanske forhold
herhjemme.

Indvielse af den nye Højskolesangbog med Rasmus Borring
Dato: ons. 18. november
Tid: kl. 19.00
Sted: Efterskolen

Og for nylig kom hans nye, og meget
roste bog ”Amerika, hvor er du?”, der
netop prøver at forklare, hvordan i
alverden det kunne gå til, at verdens
førende stormagt kunne finde på at
vælge Trump.
David Trads foredrag er skarpe og inddrager altid aktivt publikum. Som foredragsholder er han engageret, og det er
tydeligt, at han brænder for at formidle
sin store viden, så alle går klogere hjem.
David Trads er derudover en både intelligent og synlig debattør i det danske
medielandskab, kendt for sine stærke
holdninger og sin altid opdaterede
viden.
Han er tidligere chefredaktør på Nyhedsavisen og Information og har en
lang baggrund som journalist, korrespondent og redaktør i Moska såvel
som herhjemme hos medier som Jyllands-Posten, Berlingske, DR Nyheder
og metroXpress.
Kom og bliv klogere på efterårets mest
spændende, politiske gyser!

Torsdag den 12. november udkommer
den nye udgave af Højskolesangbogen,
der i dette corona-forår med Fabers
morgensang og fredagens fællessang fik
et så gevaldigt løft i popularitet, at den
”Den blå” kom på top 10 over de mest
solgte bøger herhjemme. Og det til
trods for, at der altså nu kommer en ny.
Og for ganske nylig rundede Rasmus
Skov Borring 1.000.000 (en million!)
afspilninger af sangen ”Gi’ os lyset tilbage” på streamingtjenesten Spotify.
Vi siger: ”Kæmpe tillykke til dig, Rasmus. Vi glæder os til at se dig til årets
efterårsmøde onsdag den 18. november,
hvor du vil præsentere den nye Højskolesangbog, nr. 19 i rækken”.
Nøj, hvor skal vi synge! Nye som gamle
sange i én skøn, gennemmusikalsk tonespiral. Kom i god tid!

Dette arrangement er som sædvanlig
Tue Rosenkjær
Vi er søskende og havde begge vores spæde barndom i en
blevet til i et godt og moseskurv
konstruktivtunder
sam-vores57arkitektforældres
år. Bor i Svendborg.
Blandt andet
tegnebord.
arbejde med Fri- og Efterskolen.
Taktegnedeuddannet
grafiker.
Harbåde
lavetvores
bogilluAlle i familien
og malede
akvarel,
forældre
og
de
fleste
af
vores
bedsteforældre.
Så
vi
har
strationer, infomaterialer til Svendborg
for det, venner! Vi påskønner de fine
sådan
set
bare
gjort
som
vores
familie
altid
har
gjort…
kommune, tegneserier og meget andet.
bånd mellem os.
vi har tegnet og malet videre.
Tue har flere gange udstillet sine værker,
bl.a. en udstilling af akvareller fra Færø-!
erne i det færøske hus i København. Er
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Begravelser/bisættelser

Arrangementer juli-november 2020:
Juli
Tid
Sted
tors. 2.
10.00-12.00
Storstuen
			

Arrangementet - kort og godt!
Sommerhøjskole formiddag fællessang/fortælling/kaffe og hyggeligt samvær

ons 8.
10.00-12.00
Storstuen
			

Sommerhøjskole formiddag fællessang/fortælling/kaffe og hyggeligt samvær

tirs. 21.
10.00-12.00
Storstuen
			

Sommerhøjskole formiddag fællessang/fortælling/kaffe og hyggeligt samvær

tirs. 28.
19.00
Storstuen/udenfor
			

SANGAFTEN: Vi synger sommerens sange, og hvis
vejret tillader det, griller vi en pølse sammen

August
tirs. 11.
19.00
Kirken
			
			

KONCERT ”Når skyggerne bliver lange” en sensommeraften med Carl Nielsens sange” med
Lise Bendix, sang, Mads Klindt, klaver og Ole præst.

tirs. 18.

Formiddags højskole om ”digternes verden”

10.00-12.00

Storstuen

ons. 19.
19.00-20.00
Præstegården
			

Orientering om konfirmandundervisningen for de
kommende konfirmander og deres forældre

man. 24.

10.30

Storstuen

Brunch for de ny-konfirmerede konfirmander

September
Tors. 3.

19.00

Storstuen

Valgmenighedens årlige generalforsamling

tors. 10.
19.00
Storstuen
			

FOREDRAG med digteren Helle Stage Søtrup, Kolding
(Læs en nærmere omtale i bladet)

fre. 18.
19.00
Kirken
			

KONCERT med kvintetten Nordstrand
(læs omtalen i bladet)

27/09-03/10

Højskoleuge med titlen ”Nordisk Kulturuge”

Hele ugen

Rødding Højskole

Oktober
4. -5.

Lør/søn

Rødding Højskole

De frie grundtvigskes Årsmøde (læs omtale)

tors. 8.

10.00-12.00

Storstuen

FORMIDDAGS Højskole – program følger senere

søn. 25.
11.00
Kirken/storstuen
			
			

FÆLLESGUDSTJENESTE for vore fynske
fri- og valgmenigheder med efterfølgende spisning
(læs omtalen i bladet)

tirs. 27.
19.00
Storstuen
			

FOREDRAG med journalist og politisk kommentator
David Trads: ”Amerika, hvor er du?”

November
ons. 4.

10.00-12.00

Storstuen

FORMIDDAGS Højskole – program følger senere

tirs. 10

19.00

Storstuen

ons. 18.
19.00
Midtfyns Efterskole
			
			
			

FILMKLUB ”Om helst og mænd” (Islandsk film)
EFTERÅRSMØDE i fællesskab med fri- og efterskolen.
Vi får spændende besøg af Rasmus Skov Borring,
der vil præsentere den nye Højskolesangbog.
Kom i god tid. 

NB!: Husk, at I kan læse mere om de enkelte arrangementer andetsteds i bladet

Konfirmander
den 23. august 2020

Asger Bram Cornett, Årslev
Alma Lønne Schier, Årslev
Bolette Vestergaard Hjorth Jensen, Brenderup
Frida Marie Mathiesen, Årslev
Julius Lønne Schier, Årslev
Frederik Vestergaard Borum, Ryslinge
Lærke Emilie Pedersen, Årslev
Lasse Nordgaard Jakobsen, Årslev

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

Louise Köser, Årslev
Lea Hemberg, Årslev
Mathias Juhl Rasmussen, Årslev
Maria Risager Løv Rasmussen, Årslev
Mads Wienigk, Årslev
Marcus Egelund Løgstrup Jensen, Årslev
Malthe Bjerregaard Schjødte, Årslev
Mathilde Eielsø, Årslev
Olivia Bekker, Årslev
Sophie N.H. Munch, Årslev
Tobias Emil Jørgensen, Tommerup
Albert Sahlertz, Ferritslev
Vi ønsker jer hjertelig tillykke

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 juli - november 2020:
Januar
05.

Tid
11.00

Præst
Ole Kobbelgaard

Bemærkninger i øvrigt
4. søndag efter trinitatis

12.

11.00

Ole Kobbelgaard

5. søndag efter trinitatis

19.
19.00
Michael Nielsen
			

6. søndag efter trinitatis
Aftengudstjeneste uden altergang

26.

Gudstjeneste, 7. søndag efter trinitatis

11.00

Ole Kobbelgaard

August
02.

11.00

Ole Kobbelgaard

8. søndag efter trinitatis

09.

11.00

Ole Kobbelgaard

9. søndag efter trinitatis

16.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
			

10. søndag efter trinitatis
NB!: Udendørs gudstjeneste ved Hudevad Sø,
indkørsel fra Hudevad Byvej nr. (læs omtalen)

23.
10.00
Ole Kobbelgaard
			

Konfirmation - endelig kom dagen!
(læs omtalen)

30.

2. søndag efter trinitatis

11.00

Michael Nielsen

September
06.

11.00

Ole Kobbelgaard

13. søndag efter trinitatis

13.

11.00

Ole Kobbelgaard

14. søndag efter trinitatis

20.

11.00

Ole Kobbelgaard

15. søndag efter trinitatis

27.

11.00

Ole Kobbelgaard

16. søndag efter trinitatis

----

-----

NB: Ingen gudstjeneste. Årsmøde i Rødding (læs omtale)

Oktober
04.
11.

11.00

Ole Kobbelgaard

Høstgudstjeneste, 18. søndag efter trinitatis

18.

11.00

Michael Nielsen

19. søndag efter trinitatis

25.

11.00

Ole Kobbelgaard

20. søndag efter trinitatis

19.00

Ole Kobbelgaard

Alle helgens dag

November
08.
11.00
Ole Kobbelgaard
			

Børnegudstjeneste
Bagefter spiser vi pizza i Storstuen

15.

11.00

Ole Kobbelgaard

23. søndag efter trinitatis

22.

11.00

Ole Kobbelgaard

Sidste søndag i kirkeåret

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

01.

