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Præstens hjørne
Kære alle
De seneste snart 13 måneder har været 
lidt af en prøvelse – og er det stadig. 
Vi længes ikke bare mod sol og som-
mer, men også mod større selskaber og 
svalende drinks med kulørte sugerør i 
gode venners lag.

Og så trænger vi til at mødes til fore-
drag, sangaftner, formiddagshøjskole, 
kaffedrikkeri, filmaftner, koncerter 
og almindelig hyggesnak på tværs af 
bordene, hvad enten de står opstillet 
i storstuen eller udenfor i den danske 
sommer.

Men, vi må endnu væbne os med den 
tålmodighed, der har været strakt til 
noget nær det yderste… længe. Endnu 
lidt tid må vi forberede os på, at en stor 
del af det, vi planlægger, ikke bliver til 
noget, bliver flyttet eller på anden vis 
bliver udskudt.

Derfor er dette kirkeblad heller ikke et 
kirkeblad, som I kender det, men sna-
rere en kirkefolder, der alene dækker 
månederne april og maj. Planen er så, 
at vi udkommer med et kirkeblad igen 
til 1. juni – et blad, hvor vi håber og 
tror på, at vi kan lægge et program, der 
rent faktisk kommer til at finde sted.
Og samtidig har vi besluttet, at vi ven-

der tilbage til at holde kirke lukket i 
tre uger i juli/august måned. Vi holder 
gudstjeneste søndag den 18. juli, hvor-
efter kirkens personale går på 3 ugers 
ferie, således at der ikke er gudstjeneste 
den 25. juli, samt den 1. og den 8. 
august.

Jeg sørger for, at der er en bagvagt på 
i de 3 uger, hvis det skulle vise sig at 
blive nødvendigt, og så er jeg tilbage på 
pinden igen mandag den 9. august.

Med venlig (og lidt utålmodig) hilsen 
Ole



Nye sange på hjemmesiden
Dette forår skulle vi have haft 3 skønne 
sangaftner, hvor vi sammen skulle være 
dykket ned i den nye Højskolesangbog, 
der udkom midt i novembermørket. 
Det fik vi som bekendt ikke held af, 
men nu prøver vi at sætte et lille plaster 
på såret. 

I den kommende tid vil vi præsentere 
jer for en del af de nye sange på vores 
hjemmeside. Vores egen Mads spiller, 
men sopranen Lise Bech Bendix synger 
til hans akkompagnement. Ole præst 
fortæller kort om de nye sange, deres 
forfatter, komponist og eventuelle bag-
grund og tilblivelsesproces. Albert Bi-
esbjerg, der har gjort det så forrygende 
godt i forbindelse med optagelserne af 
de digitale gudstjenester, der ligger på 
hjemmesiden og vores facebook-side, 
står for alle optagelserne.

Hold øje med hjemmesiden og vores 
facebook-side. Og glæd jer til nye ord i 
nye musikalske klæder. Der er virkelig 
fine ting imellem.

Påskens gudstjenester
I skrivende stund er det således, at vi 
kun må være 25 gæster plus kirkebetje-
ningen til påskens gudstjenester. Der-
for bliver det korte gudstjenester af 30 
minutters varighed. 

Påskedag vælger vi at lave to gudstje-
nester kl. 10.00 og 11.00, og I skal 
tilmelde jer den af de to gudstjenester, 
I gerne vil med til på hjemmesiden.

De af jer, der ikke har computer og 
derfor ikke har mulighed for at gå ind 
og bestille, kan i stedet ringe til Pia på 
40 88 45 04 og blive skrevet op til en 
plads.

Hvis noget ændrer sig inden påske, 
får I besked via et nyhedsbrev, der 
bliver lagt på hjemmesiden og vores 
facebook-side.

Og igen gælder det, at I kan ringe til 
Pia og bede om at få alle kommende 
nyhedsbreve sendt til jer med posten, 
hvis I ikke har computer eller internet.

Ny konfirmationsdato
Årets konfirmationsgudstjeneste er flyttet fra 1. søndag efter påske, 
den 11. april, til søndag den 12. september kl. 10.00.



Nyt fra menighedsrådet
Kære alle
Selvom gudstjenester og arrange-
menter har været lukket ned, har 
der været aktivitet både i og omkring 
kirken. Indgangsdøren til våbenhuset 
og døren bag alteret er blevet malet. I 
våbenhuset, dåbsværelse og trappeop-
gang til balkonen er der blevet lagt nye 
klinker. Ejvind og Pia har ryddet ud 
og sorteret fra kælder til kvist. Der er 
blevet kalket, og reoler og skabe er ble-
vet sat ind. Så nu glæder vi os bare til 
at kunne åbne dørene på fuldt gab og 
byde jer alle sammen velkommen uden 
restriktioner. 

Menighedsrådet er i fuld gang med at 
finde Ejvinds afløser som graver.
Vi har fået godt 70 ansøgninger og 

regner med at have en ny ansat pr. 1. 
maj. Ejvind bliver til 1. juni og skal øse 
af al sin viden til den nye graver.

Vi er også i gang med at indhente 
myndighederne tilladelse til en udbyg-
ning af Storstuen ud mod Espegyden. 
Vi håber, vi kan starte byggeriet senere 
i år. På generalforsamlingen vil vi for-
tælle mere om planerne. 

Vores kasserer Else, der i 38 år har 
passet vores regnskab og medlems-
håndtering, har besluttet at drosle lidt 
ned. Derfor har vi pr. 1. januar ansat 
Gunnar Vexlund som forretningsfører. 
Gunnar har ansvar for økonomi og 
regnskab, mens Else stadig har ansvar 
for medlemshåndtering- og bidrag.

Planen var at afholde generalforsam-
ling d. 22. april i. Vi tror desværre ikke 
at forsamlingsforbuddet bliver ophævet 
eller blot lempet så meget, at vi alle kan 
mødes i Storstuen.
Derfor har vi besluttet at udsætte ge-
neralforsamlingen til tirsdag d. 24. 
august kl. 19:00 i Storstuen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Anne Marie Christensen, Anne Jørgen-
sen og Lis Rosager Møldrup er på valg.
Anne og Lis genopstiller, men Anne 
Marie ønsker ikke genvalg.
Vi opfordrer interesserede i at stille op 
til valget ved generalforsamlingen. Op-



stillingen er skriftlig, og du kan foreslå 
dig selv eller andre, som har tilkendegi-
vet, at de ønsker at stille op. 
Forslag skal være menighedsrådet i 
hænde senest 10. august.

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? 
Du tilmelder dig via vores hjemmeside 
www.valgmenigheden.dk.
Når du er tilmeldt, har vi mulighed for 
at skrive til dig direkte og fortælle om 
ændringer, nyheder og andet imellem 
udgivelser af kirkebladet. 

Vi glæder os til at vi alle igen kan mødes. 
Pas på jer selv og hinanden indtil da.

På menighedsrådets vegne
Lis

Udendørs gudstjenester
Hvis de nuværende begrænsninger 
for hvor mange vi må være i kirken til 
gudstjenester fortsætter, planlægger vi 
at lave så mange af gudstjenesterne i 
juni som udendørs gudstjenester, så 
mange flere kan være med, og så vi 
ikke mindst kan synge sammen.

Vi starter allerede i maj, nærmere 
betegnet til gudstjenesten Kristi Him-
melfartsdag, torsdag den 13. maj kl. 
11.00, hvor vi finder finder en krog 
med masser af sol og lidt læ, så vi ikke 
blæser helt væk. 

Grundlovsdag, lørdag den 5. juni, kl. 
14.00, lægger vi også op til en festlig 
gudstjeneste udendørs,  hvor vi også 
vil se, om ikke det kan lade sig gøre at 
drikke kaffe og spise kage sammen efter 
gudstjenesten. Det trænger vi til.

Indskrivning af konfirmander
Efter gudstjenesten søndag den 6. juni, 
som er særligt tilrettelagt for de unge, 
har vi meget passende indskrivning af 
det kommende års konfirmander. Med-
bring dåbsattest og et strålende humør, 
så vil vi prøve at sørge for en skøn som-
merdag, der kan matche jeres humør.

Efter gudstjenesten, der er udendørs, 
hvis vejret tillader det, fortæller Ole 
præst lidt om, hvad der kommer til 
at ske helt frem til konfirmationen, 1. 
søndag efter påske, den 24. april 2022.



Sang i det fri
Onsdag den 19. maj kl. 19.00 håber 
vi meget på, at det kan lade sig gøre at 
afholde en sangaften under åben him-
mel på de af vore græs-areraler, der lig-
ger mellem Storstuen og kirkegården.

Hvis vejret tillader det, vil vi denne 
aften synge sommeren ind med nogle 
af de sange, der har fået lov til at blive 
i den nye højskolesangbog samt nogle 
af de nye, der kandiderer til en plads 
i vores danske sangskat. Mads og Ole 
krydser alt, der kan krydses, så vi sam-
men kan glæde os over livet sat i ord og 
toner.

… Og så skal vi naturligvis også nyde 
et let traktement, som foreløbig er en 
hemmelighed.

Fællesgudstjeneste og 
majstangsfest
Sidste år brød vi med mange gode 
traditioner, simpelthen fordi vi måtte 
aflyse igen og igen. Men her i 2021 
skal det være! 

Søndag den 30. Maj håber vi, at vi er 
så fri af alle de snærende restriktioner, 
at vi kan tage imod de øvrige grundt-
vigske valg- og frimenigheder her hos 
os i Sdr. Nærå. Det er efterårets fæl-
lesgudstjeneste, vi har skudt til denne 
dag, hvor vi så kan blive rigtig mange, 
når vi genoptager en af vore gode tradi-
tioner: Majstangsfest.

Vi fra menighedsrådet byder både jer 
og dem til at komme kl. 11.00, hvor 
vi holder fælles gudstjeneste - gerne 
udendørs, hvis vejret tillader det. Hvis 
ikke, går vi først ud efter gudstjenesten, 
for så skal vi hejse majstangen, spise en 
dejlig frokost og hygge os sammen.

Hans Peter har lovet, at vores dejlige 
spillemandsorkester er med både i kir-
ken og bagefter ude på plænen. Der er 
lagt op til en skøn dag!



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

Forretningsfører:
Gunnar Vexlund
Tlf. 29 85 82 05
ff@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

Begravelser/bisættelser
Bente Rasmussens, 
Årslev, bisat den 25. februar 2021

Frede Kirkeløkke Jensens, 
Torup, bisat den 16. marts 2021

Æret været deres minde

Dåb
Ingen dåb i perioden

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

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. Autorisa-
tionen skal fornyes hvert 5. år. Er 
der ikke sat flueben, kan I ikke få 
fradrag for medlemsbidraget.
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Gudstjenester april - juni 2021
April   Tid Præst Bemærkninger i øvrigt 

01. 17.00 Ole præst Skærtorsdag (30 min.)

02. 11.00 Ole præst Langfredag (30 min.)
   Liturgisk gudstjeneste med musikalske indslag 

04. 10.00 Ole præst Påskedag, bestil plads på nettet eller hos Pia (30. min.)

04. 11.00 Ole præst Påskedag, bestil plads på nettet eller hos Pia (30 min.)

11. 11.00 Ole præst 1. søndag efter påske (30min.)

18. 11.00 Ole præst 2. søndag efter påske (30min.)

25.  11.00 Ole præst 3. søndag efter påske (30min.)

Maj

02. 11.00 Ole præst 4. søndag efter påske (30min.)

09. 11.00 Ole præst 5. søndag efter påske (30min.)

13. 14.00 Ole præst Kristi Himmelfartsdag (30 min.)

23. 11.00 Ole præst Pinsedag (30 min.)

30. 11.00 Ole præst Fællesgudstjeneste og majstangsfest 
   Fælles med de øvrige valg- og frimenigheder på Fyn. 
   Vi er ude i det fri, hvis det er muligt

Juni

05. 14.00 Ole præst Gudstjeneste og grundlovsfest med kaffebord i det fri

06. 11.00 Ole præst Gudstjeneste for de unge. 
   Indskrivning af konfirmander bagefter

13.  11.00 Ole præst 2. søndag efter trinitatis 


