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Vi kæmper stadig
– først adskilt siden sammen!
Et jule- og nytårsbrev med lange skygger.
Det lader til at være en ret almindelig
erfaring, at jo ældre vi bliver, des mere
tager det ene år ligesom bare det andet.
Hvornår var det nu lige, at vi var på
Bornholm og spise en krøllebølle is, og
var det i 2010 eller 2012, at vi var hele
flokken i Østrig og stå på ski?
Det problem får vi ikke i år. Med at
huske. For det første har vi ikke været
nogen steder, men måske mest fordi,
året 2020 bare vil blive husket. Af os
alle: ung som gammel, høj som lav. Ingen tvivl om det. For sin helt afgørende
forskellighed fra ALLE andre år, nogen
af os har oplevet.
I skrivende stund, her sidst i november,
er det mere end otte måneder siden, vi
så statsministeren, sundhedsministeren
og nogle af landets ledende sundhedsfaglige eksperter og epidemiologer stå
ved siden af hinanden i Statsministeriet
og sige en hel masse ord, der i første
omgang ikke rigtigt gav mening for
så mange af os. Ikke fordi ordene var
svære i sig selv, men indholdet…
Ordene var mange, men budskabet –
som vi fik det repeteret i noget nær

det uendelige – var ikke til at tage fejl
af. Alligevel måtte mange af os i timerne efter nok lige gentage beskeden for
os selv: ”Vi lukker Danmark ned”.
COVID19, som pandemien hurtigt
blev kendt som, lagde sig som en
usynlig, men komplet virkelighedsforandrende hånd over hele landet, ja det
meste af verden.
”Hvor længe mon det kommer til at
vare”, spurgte vi hinanden – og vi mærkede en let gysen, når de mest pessimistiske blandt os mente, at det måske
kunne komme til at vare helt op til en
3-4 måneder.
Men vi blev klogere, gjorde vi. Coronaen lod sig nok tæmme til en start, men
siden kom den tilbage, med fornyet
styrke… og med nye mutationer, der
gør det endnu vanskeligere at bekæmpe
den.
Men vi blev også mere ensomme.
I begyndelsen var der folk i min omgangskreds, der med et skævt smil
mente, at det på en måde var meget
rart – når man nu fra naturens hånd
var lidt indadvendt og genert – så ikke
hele tiden at skulle forholde sig til andre mennesker.
Det smil er stivnet. Det var alvor. Pludselig måtte ægtefæller på fx plejehjem

eller sygehuse ikke få besøg af deres
bedre halvdel pga. smittefaren. Ikke
engang ved alvorlig sygdom, og heller
ikke, hvis fysikken viste afgørende tegn
på livstruende svigt hos den, der var
indlagt eller beboer på et hjem. Ja, selv
ikke når det stod lysende klart, at livet
skulle finde sin ende indenfor timer
eller få dage, hvor det sidste åndedrag
skulle tages… selv ikke da, åbnede dørene sig, så de, der skulle være sammen,
kunne være sammen.
Ægtefæller døde simpelthen fra hinanden. Med en afstand imellem sig, der
ikke bare føltes uvant, eller uvelkommen, men fuldstændig forkert. Også de
øvrige efterladte stod afmægtige – og
ikke sjældent med en udefinerbar vrede, der ikke rigtigt kunne rettes nogen
steder hen. Afmægtige, fordi det vigtigste i disse livets afgørende øjeblikke,
som døden må siges at tilhøre, ja det
er at være der. Bare være der. Være til
stede. Fysisk. Ved dødslejet. I sorgen.
Så betyder det mindre, at man måske
ikke kan gøre så meget i selve situationen. Erfaringsmæssigt er der jo i langt
de fleste tilfælde et dygtigt plejepersonale, sygeplejersker eller læger til stede,
og gør de præcis det, der skal gøres. Ja,
som regel kan man jo ”kun” sidde med
sin elskedes hånd i sin og hviske de
ord, som ingen andre skal høre, mens
livet ebber ud, og man sammen synger

en sang eller salme, før præsten beder
en bøn, der forsøger at sætte ord på alt
det, der er så svært at få formuleret, når
sorgen har besat al tankevirksomhed og
synger helt ind i knoglerne og ud i de
fjerneste afkroge af vores krop.
Alt dette, så måske de mest sørgelige og
intense øjeblikke i tilværelsen, har en
del mennesker oplevet at blive frataget
muligheden for.
Og måske var det dér, at vi, der gudskelov ikke prøvede noget så grusomt
på egen krop, indså, at det var alvor.
Det er det stadig. Og der er ikke for
indeværende tegn i hverken sol, måne
eller smittetal på, at epidemien vil være
historie sådan lige med det samme.

Jyttes alterbords buketter.

Vel har vi lært at holde afstand, en god
hygiejne, at spritte hænder af, at bære
mundbind overalt i butikker og offentlige transportmidler, kun at handle én
fra hver familie, at hoste ned i ærmet
osv. osv., men vi skal stadig tænke os
godt om, hvis vi ønsker at mødes med
hinanden – ikke mindst indendørs.
Og det gør vi! Ønsker at mødes. Vi
brænder efter igen at kunne gå til en
gudstjeneste i en stopfuld kirke, hvor vi
sidder som salte sild i en tønde og synger med på fx vore elskede julesalmer. Vi
længes efter at mødes i Storstuen, ved de
små borde. Høre et godt foredrag og få
Pias lækre snitter og en håndbajer, eller
et dejligt, lunt stykke kringle og en kop
kaffe eller te. Vi trænger til at tage hinanden i hænderne og tage en svingom
til et godt orkester, der kalder smilet
frem og får sveden til at springe.
Vi trænger til at være sammen, for vi
mennesker er simpelthen sociale væsner. Måske er det vigtigste, som denne
epidemi har lært os, i hvor høj grad vi
lever bedst, når vi lever sammen. Alle de
vigtigste ting i vores liv sker, når vi er
sammen med andre. I relation til andre:
familie, venner, kolleger, naboer osv.
Selvfølgelig må vi da gerne holde af os
selv og passe godt på os selv, så vi kan
være sunde og raske, men kærligheden
kan kun blomstre for alvor, når den

bliver delt… når den rettes mod et
andet menneske, der forhåbentlig tager
imod vores udstrakte hånd og returnerer såvel vores hånd som den kærlighedserklæring, den er udtryk for.
Mange af os har – måske i vores pure
ungdom – prøvet at lide af ulykkelig
kærlighed, men så slemt den end kan
være, er det dog langt alvorligere med
den store sorg, der ofte er knyttet tæt
sammen med den hjemløse kærlighed.
Tabet af en elsket, en god ven, en kær
kollega, eller hvem det kan være, der
ikke længere er der – og som derfor gør
vores kærlighed… hjemløs.
Vi trænger til at være sammen. Rigtigt
sammen. Uden alle mulige regler og
forbehold, sprit og mundbind, der forhindrer os i at aflæse den andens mimik.
Og vi kommer til at være sammen
igen. Men vi må vente lidt. Hvor længe, skal jeg nok afholde mig fra at give
et bud på. Dér har jeg prøvet at brænde
fingrene så mange gange, at det næsten
er pinagtigt.
Og mens vi venter, skal vi prøve at få
det bedste ud af alting. Det vil sige, at
I også i dette blad kan læse om gudstjenester, filmaftner, formiddagshøjskole,
koncerter, konfirmandture, fødselsdage, sangaftner hvor vi skal lære den
nye højskolesangbog at kende og en ny

læsekreds, hvor vi sammen dykker ned
i noget af den bedste danske og udenlandske litteratur.

meddelelserne til slut i gudstjenesten den
nærmeste fremtid, så I ved besked med
det, der står omtalt i kirkebladet.

Hvor mange af arrangementerne, der
så får lov til at blive afviklet, som vi
havde tænkt os det, ja det er svært at
spå om. Men det betyder ikke, at vi
kaster håndklædet i ringen og overgiver
os til den rene venteposition.

Jeg glæder mig til at se jer.

Til en del af arrangementerne vil der
måske være brug for, at I tilmelder jer,
så vi ikke bliver for mange. Det vil tiden også vise. I vil derfor modtage flere
nyhedsbreve, end I er vant til, så vi kan
holde jer nogenlunde orienteret.
Og så er der en stensikker måde, hvorpå I
kan holde jer ajour med alle arrangementer, og det er at gå i kirke. I forbindelse
med hver gudstjeneste gennemgår jeg i

Ole og konfirmanderne.

Men inden jeg slutter, vil jeg benytte
lejligheden til her at ønske jer alle en
glædelig og velsignet jul. I kan læse om
vore gudstjenester i en særskilt omtale.
Men på vegne af menighedsrådet og
alle os ansatte ved vores valgmenighedskirke vil jeg af hjertet ønske, at I
må få en skøn jul med nogle vidunderlige dage sammen med alle dem, I
holder af – og som elsker jer!
Glædelig jul og Guds fred i alle jeres
hjem!
De varmeste julehilsner
Ole

Nyt fra menighedsrådet

kombineret møderum/kontor for ansatte og menighedsråd på førstesalen.

Vi fik et nyt medlem i menighedsrådet,
Lars Nordgaard Jakobsen. Ligeledes
blev der valgt en ny suppleant Klaus
Kjærsgaard.

Coronaen har desværre igen fået godt
fat med mange smittede her i landet.
Det har igen betydet restriktioner, som
også har betydning for os i Valgmenigheden. Vi kan ikke holde arrangementer med kaffebord og sang i øjeblikket.
Vi har derfor måtte aflyse vores arrangementer i Storstuen resten af året.

Den 3. september fik vi holdt vores
generalforsamling, som var udsat fra
april måned pga coronaen.

En af de store opgaver, menighedsrådet
vil gå i gang med, er en udvidelse af
Storstuen ud mod Espegyden. Det vil
give mere depot/opbevaringsplads og et

I sidste kirkeblad bad vi jer om at tjekke om I havde sat jeres flueben i Skat-

Det nye menighedsråd konstituerede sig efter generalforsamlingen den 3. september.
Jens Christian Hvelplund trådte ud efter mange års tro tjeneste og fik stor tak for sin
store indsats. Rådet fik derfor et nyt medlem, Lars Nordgaard Jakobsen fra Hudevad,
der placerede sig strategisk i midten, da billedet skulle tages. Hverken Louise Cornett el
ler den ny suppleant Klaus Kjærsgaard var til stede denne aften. Formand er fortsat Lis
Rosager Møldrup, mens næstformand er Joachim Krongaard Mikkelsen.

temappen. Det har heldigvis rigtig
mange af jer fået gjort. Vi mangler kun
22. De vil derfor få et gebyr på 500,lagt på opkrævningen af 2. rate. Når
fluebenet er sat, er I sikker på, I betaler
korrekt medlemsbidrag – hverken for
meget eller for lidt…

rigtig på, da der udover kirkegården
også er mange andre ting, som skal
ordnes både ude og inde. Vedkommende skal kunne arbejde meget
selvstændigt; men også indgå i et team
med servicemedarbejder, andre ansatte
og frivillige.

Ejvind har meddelt, at han gerne vil
gå på pension som graver til sommer.
Han fortsætter heldigvis som kirkesanger. Vi skal derfor have fundet Ejvinds
afløser. Vi slår stillingen op efter jul;
men kender I én, som kunne tænke sig
en sådan stilling, må vedkommende
gerne henvende sig om yderligere information hos Ejvind tlf. 21753153
eller undertegnede på tlf. 51563324.
Stillingen vil være på 37 timer, og det
er ikke kun en graver vi søger. Vedkommende skal have hænderne skruet

Pas godt på hinanden

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.

Lis

Gudstjenesterne i julen
og nytåret

Juleaftensdag 2020, har vi i år forberedt hele tre gudstjenester i løbet af
eftermiddagen. Den første er kl. 13.00,
den anden kl. 14.30, og den sidste
kl. 16.00. Hver tjeneste tager ca. 45
minutter. Det er Ole, der står for dem
alle tre.
På vores hjemmeside www.valgmenig
heden.dk kan I tilmelde jer den af gudstjenesterne, som passer bedst ind i jeres
dag og som I helst vil gå til.
Vi er dog lige nødt til at nævne, at der
kun kan være 70 deltagere i kirken pr.
gudstjeneste pga. coronareglerne, hvilket – selv om der altså er tre tjenester –
er langt færre end vi plejer at være.
Derfor har vi optaget en julegudstjeneste på forhånd. En dag midt i december sætter Ejvind juletræerne ind i
kirken, sætter alle lysene på dem, mens

kirken forhåbentlig fyldes af glade statister, der vil ”lege” med. Og så synger
han sammen med Annette, mens Mads
spiller de elskede salmer, der bare skal
spilles til en gudstjeneste en juleaftensdag. Og sidst, men nok ikke mindst,
holder Ole en juleprædiken, som om
det var den 24. december.
Så skulle I være blandt de mange uheldige, der ikke kan få plads i kirken i år,
må I glæde jer over, at der heler ikke
var plads til Josef og Maria i herberget,
men der kom jo alligevel noget godt ud
af det!
I kan også gøre det, at I går ind på
vores hjemmeside eller Facebook side,
hvor vi lægger denne båndede (men
forhåbentlig alligevel ”åndede”) gudstjeneste op allerede om morgenen den
24. december. Så kan I sidde hele familien i fred og ro og synge med hjemme
i stuerne.
Det er ikke det samme, som at være
sammen med alle de andre henne i
kirken. Det ved vi godt, men det er det
bedste, vi har kunnet komme op med
i den givne situation. Og derfor er det
sådan, vi gør det.
Juledag er gudstjenesten som sædvanlig
kl. 11.00, og det er mig, Ole, der er
prædikant og leder slagets gang.

2. juledag er det Anders Carlsson nede
fra Vejstrup, der holder gudstjenesten,
som vi de seneste år har lagt kl. 19.00.
Så har I en chance for at få tygget af,
spændt livremmen ud og nå hen i
kirken til en stemningsfuld aftengudstjeneste.
Nytårsdag mødes vi i kirken til gudstjeneste kl. 11.00, og bagefter går vi over
i Storstuen og ønsker hinanden et godt
og glædeligt nytår, mens vi drikker et
glas boblevand og får en af Pia forrygende kransekagestykker.
Vel mødt til julens og nytåret i kirken
– og hjemme ved skærmene!

Vinterens og det tidlige
forårs filmklub

Vi håber, at vi kan vende tilbage
med filmklubben de kommende
måneder. De film, der bliver vist,
kan I se i arrangementskalenderen.
Vi lægger ud med den islandske
film ”Om mænd og heste”, som
gik ud i efteråret 2020.

Gran på alle grave

November er måneden, da Ejvind og
Pia bruger næsten al deres tid på kirkegården. Vores ca. 200 grave skal alle
pyntes op med fint tilskårne grangrene
sirligt lagt i fine formationer og fæstned til den fugtige jord med Ejvinds
hjemmelavede klamper klippet ud af
galvaniseret ståltråd og bøjet. Hver
eneste. I tusindvis.
Det siger sig selv: det er et kæmpe
projekt, som alle vi andre nyder godt
af, ikke mindst når det endelig er vel
overstået efter flere ugers hårdt arbejde.
Pia og Ejvind pynter ca. 140 af gravene, mens resten bliver ordnet af jer
gravstedsejere selv.

Og så til foråret bliver det hele taget
forsigtigt op igen, for så er det blomsternes tur til at pynte, så vore kære
afdøde kan være tjent med os.
Men det er en helt anden historie, som
vi bare kan gå og glæde os til, mens
vintermørket tvinger solen i knæ og
gør, at vi kaster lange skygger, selv midt
på dagen.

Årets fødselsdagsfest

Fredag den 8. januar holder vi valgmenighedens 146. fødselsdagsfest i
kirken kl. 19.00. Denne gang bliver
det i form af en kombineret koncert og
fortælling. Mads Klindt har taget to af
sine musikalske legekammerater med:
sangerinden Laura Thorhauge Dam og
saxofonisten Morten Drejer, og sammen vil de tre spille og synge nogle af
vinterens sange for os.
Og Ole præst vil fortælle træk fra vores menigheds historie – en fantastisk
spændende fortælling fra et af de vigtigste tidspunkter i den nyere danske
historie.

Graverne lægger gran på gravene.

Hvem er vi? Hvorfor skal vi absolut
skille os ud? Hvorfor kan vi ikke bare
gøre som de andre og gå op i den hvide
kirke? Er vi bedre end dem? Tror vi på
en anden gud end de tror på i Folkekirken? Spiller vi mere kort end ”de

hvide”? Er det rigtigt, at vi har det sjovere end dem?

Lær den nye højskolesangbog
(lidt) at kende

Kom og få en fantastisk fortælling om
dem, der gik forud for os og skabte de
rammer, vi nu prøver at fylde, så godt
vi kan. En fynsk beretning om mennesker med deres meningers mod – også
når det kostede noget at stikke ud.

Den 12. november udkom den nye
og 19. udgave af højskolesangbogen.
Vi skulle have budt den velkommen
i selskab med Rasmus Skov Borring,
og vi skulle have siddet en fuld sal på
efterskolen.
Sådan gik det ikke, men vi har bedt
Rasmus om at komme onsdag den 28.
april i stedet. Så håber vi, at vi til den
tid kan få lov at samles og synge sammen, så taget letter.
Men indtil da kan vi selvfølgelig ikke
lade så vigtig en bog i vores fællesskab
ligge, så vi laver tre sangaftner inden
da, så vi kan nå at lære en del af de 601
sange, der udgør den 19. udgave af alle
sangbøgers urmoder, som højskolesangbogen er blevet kaldt.
Vi har ikke lagt os fast på egentlige temaer for de tre aftner, eftersom hverken
Mads eller jeg naturligvis endnu ikke er
fortrolige med sangbogen, men vi forestiller os, at vi dykker ned og finder lidt
nyt, lidt godt, lidt gammelt, lidt blåt .

Det var en dag i såvel glædens som mu
sikkens tegn, da menighedsrådet gav grønt
lys til, at Mads og Ole måtte købe et
vidunderligt, tysk flygel af mærket Sauter
til vores kirke. Det er svært at spå – og
især om fremtiden, som Storm P sagde,
men det flygel (og den organist)… dem
bliver vi glade for!

Vi glæder os til at synge med jer.
De tre sangaftner kommer alle til at
foregå i kirken, og tidspunktet er kl.
19.00. Hvis der bliver ændret afgørende i coronareglerne, kan det være, at
vi flytter til Storstuen.

Datoer sangaftener i kirken, kl. 19.00:
Onsdag den 20. januar
Onsdag den 10. februar
Torsdag den 11. marts
Med Rasmus Skov Borring på Efterskolen:
Onsdag den 28. april

Nyt fredagstilbud til
familierne

Fredag den 22. januar prøver vi noget
nyt. Denne sene eftermiddag kl. 16.30
samles vi nemlig i kirken til fortælling
og sang de små i selskab med deres
forældre.
Og bagefter går vi i Storstuen og spiser sammen. Vi hygger os og synger en
sang… og så er vi færdige, så alle kan
nå hjem i god tid til Disney Sjov kl.
19.00.

Spillemandsorkestret ved høstgudstje
nesten blev ledet med stor sikkerhed og
indføling af vores tidligere organist, Hans
Peter Soelmark. Musikken har stor vægt
ved vore gudstjenester. En lille strøtanke:
Tænk at noget med så stor vægt kan løfte
en gudstjeneste så markant! Hvor har vi
dog dygtige musikere i vores kreds.

Hvis der er interesse for sådan et par
timers hygge, hvor I forældre ikke lige
behøver tænke på indkøb og madlavning, vil vi på sigt lave et fredagstilbud
i kvartalet, altså 4 gange om året.
Og det er naturligvis gratis for både
ungerne og I forældre.
Vi lægger arrangementet op på hjemmesiden, hvor vi vil bede jer tilmelde
jer. Så ved vi lidt om, hvor mange grydefulde spaghetti, vi skal koge, og hvor
mange liter saft, vi skal blande.
Kom og vær med til at starte en ny,
god tradition op.

Formiddagshøjskole
forår 2021

Tid: Onsdag den 3. februar kl. 10.00
Sted: Storstuen
Med: Niels Chr. Kobbelgaard, Herning
Niels Chr. Kobbelgaard har, udover at
være nærmeste familie til Ole præst så
længe nogen kan huske, været domprovst i Ålborg indtil efteråret 2020.
Han har desuden en livslang interesse
for den danske humorist og tegner
Storm P, og ikke mindst denne muntre
mands mere alvorligere sider.
For Storm P kunne så sandelig have
kant, og hans blik på samtiden bar
præg af et indgående kendskab til kristendommen og evangeliet.

Denne formiddag tager latteren sin
fætter, alvoren, i hånden.
Tid: Onsdag den 24. marts kl. 10.00
Sted: Storstuen
Med: Niels Grønbech, Ulriksholm
Alle os, der har direkte adgang til at
tale med Niels Grønbech, ved, at han
er fuld af gode historier. Niels har
simpelthen så mange anekdoter på
lager. Han har levet et spændende liv i
mindst lige så spændende rammer, og
han har beskæftiget sig med ting, som
er værd at høre om.
Kom og hør vores egen mand fra Ulriksholm fortælle om et langt og begivenhedsrigt liv.

Koncert i himlen og dybet
Sted: kirken
Dato: 4. marts
Tid: kl. 19.00

Omdrejningspunktet for denne koncert
torsdag den 4. marts er en pladeudgivelse HIMLEN OG DYBET, som
trioen med musikerne Gorm Bull, Palle
Hjorth og Mads Klindt udgav i 2020.
Et album, der tager favntag med den
nuancerede og skrøbelige størrelse, som
et liv er.
Koncerten består af Gorm Bulls sange,
små digte og fortællinger, samt instru-

mentale indslag på orgel, harmonika
og guitar. Et bredt sanseindtryk, hvor
der bliver plads til både tårer, smil og
eftertænksomhed.
Gorm Bull er en sangskriver fra Viborg,
der har skrevet bunker af sange til sig
selv og andre. Gorm har både været omkring Grand Prix, hvor han måtte se sig
slået af Tommy Seebach, skrevet sange
til Souvenirs, og han er bagmand til bl.a
sangen »Danmarks Jernhårde ladies« fra
EM-håndbold 1994.
Palle Hjorth er fra Højby, men er konstant på farten og bevæger sig i et hav af
musikalske sammenhænge, lige fra Povl
Dissing til Poul Krebs, og fra Peter Sommer til Savage Rose. Palle Hjorth blev
i 2015 kåret som Årets Musiker af de
danske kritikere. Palle har en stor kærlighed til de dansksprogede sangskrivere,
der formår at fortælle hverdagshistorier
på en underfundig måde.
Mads Klindt behøver næppe yderligere
præsentation.

Koncert med Bull og Hjort og Klindt.

En skøn dag var det, lørdag den 29. august. Pernille
Bendtsen og Søren Møller havde børnene Leah, Vega
og Noah med, da de denne solbeskinnede sensommerd
ag fik den kirkelige velsignelse over det borgerlige
ægteskab, de indgik i tilbage i 2015. Vi ønsker jer alle 5
i familien alt godt og håber, at I havde en skøn dag og
en vidunderlig fest i Storstuen.

Wilhelm Græns Jakobsgaard havde mor Marie og far
Simon og hele sin familie med til sin dåb søndag den
1. november i valgmenighedskirken. Det blev en fest,
for Wilhelm er en vågen lille gut med moderens skønhed
og faderens milde væsen. Vi ønsker jer alle tre – og jeres
familier – stort tillykke med dåben og håber, I havde
en vidunderlig dag sammen.

Kathrine og Mark Majgaard Madsen (som de kom
til at hedde i forbindelse med vielsen) havde taget lille
Laurits og resten af familien med til bryllup, deres eget,
i valgmenighedskirken lørdag den 24. oktober. Vi ønsker
jer kæmpe tillykke med kærligheden!

Dorthe Friis og Jonas Grøftehauge havde begge børn
med til gudstjenesten i dag , for lille Hannibal skulle dø
bes, og storesøster Maise skulle hjælpe med at tørre lillebrors
hoved, da Ole præst havde hældt vand ud over Hannibal.
Det var en fest, som en dåb jo er. Med højt humør og stor
glæde. Vi ønsker hele familien hjertelig tillykke.

Gudstjenesten søndag den 2. august var én, stor dåbsfest. To af byens dejligste piger fik navnene Karla Mai Møller og
Asta Granhøj Borring, og alle vi andre kunne glæde os over, at de allerede nu kan kommentere de glædelige begivenheder
med en skøn blanding af glædesudbrud og bud på klare forbedringer i gudstjenesten. Hjertelig tillykke til jer alle, ikke
mindst Karlas forældrene, Christina og Lars, og Astas forældre, Mathilde og Christoffer.

Dåb

Viola Brizarr Ploug Holst, født den 17. oktober 2019, døbt den 28. juni 2020,
datter af Sabrina Ploug-Jørgensen og Mads Brizarr Villemoes Holst, Sdr. Nærå
Asta Granhøj Borring, født den 7. januar 2020, døbt den 2. august 2020,
datter af Mathilde og Christoffer Granhøj Borring, Sdr. Nærå
Karla Mai Møller, født den 3. februar 2020, døbt den 2. august 2020,
datter af Christina Mai Pedersen og Lars Møller, Sdr. Nærå
Hanibal Friis Grøftehauge, født den 9. februar 2020, døbt den 20. september 2020,
søn af Dorte Friis og Jonas Grøftehauge, Sdr. Nærå
Wilhelm Græns Jakobsgaard, født den 11. juni 2020, døbt den 1. november 2020,
søn af Marie og Simon Græns Jakobsgaard, Hjallese
Hjertelig til lykke

Begravelser/bisættelser

Åse Jensen, Nr. Lyndelse, bisat den 7. september 2020
Carsten Madsen, Stenstrup, bisat den 25. september 2020
Ole Gosvig Olesen, Sdr. Nærå, bisat den 30. september 2020
Peder Sylvest, Ore, bisat den 30. oktober 2020
Monna Sanni Madsen, Faaborg, bisat den 31. oktober 2020
Henning Klindt, Sdr. Nærå, bisat den 13. november 2020

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

Æret været deres minde

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

Arrangementer dec. 2020 - april 2021
Januar
fre. 8.

Tid
19.00

Sted
Kirken

Arrangementet - kort og godt!
Fødselsdagsfest med koncert og fortælling

man. 11

19.00

Storstuen

Menighedsrådsmøde

tors. 14

1900

Storstuen

FILMKLUB ”Om helst og mænd” (Islandsk film)

ons 20.
19.00
Kirken
			

Sangaften med Mads og Ole – vi lærer den nye,
19. udgave af Højskolesangbogen at kende

fre. 22.
16.30-18.45
		

Fredagstilbud til familierne med sang og fortælling i kirken,
efterfulgt af fællesspisning og hygge i Storstuen

Først i kirken /
så i Storstuen

Februar
ons.3.
10.00-12.00
Storstuen
			

Formiddagshøjskole. Tidligere Domprovst i Ålborg
Niels Chr. Kobbelgaard fortæller om Storm P

tors. 4.

FILMKLUB: ”Kvinde på krigsstien” (Islandsk film)

19.00

Storstuen

ons. 10.
19.00
Storstuen
			

2. Sangaften med Mads og Ole – vi lærer den nye,
19. udgave af Højskolesangbogen at kende

Tors. 11

19.00

Storstuen

Menighedsrådsmøde

Marts
tirs. 2.

19.00

Storstuen

FILMKLUB: ”Alle ved det” (spansk film)

tors. 4.
19.00
Kirken
			

Koncert med Gorm Bull, Palle Hjort og Mads Klindt:
”Himlen & Dybet – tårer, smil og eftertænksomhed”

tors. 11.
19.00
Kirken
			

3. Sangaften med Mads og Ole – vi lærer den nye,
19. udgave af Højskolesangbogen at kende

tirs. 16.

FILMKLUB: ”I lossens time” (dansk film)

19.00

Storstuen

19.-21.
Hele weekenden København
			
			
			

Konfirmanderne er på tur til København, hvor de bl.a.
skal gå i Grundtvigs fodspor og se Nationalmuseet,
Vor Frue Kirke, Glyptoteket, spise på diverse burgerbarer
og på rundtur i Fristaden Chrstiania

Ons. 24.
10.00-12.00
Storstuen
			
			

Formiddagshøjskole med vores egen Niels Grønbech,
der fortæller anekdoter og fornøjelige erindringer fra sit
spændende liv på bl.a. Ulriksholm

April
søn. 11.

10.00

Kirken

Konfirmation af årets konfirmander

tors. 15.

19.00

Storstuen

Menighedsrådsmøde

tors. 25.
19.00
Storstuen
			

Årets generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed.
Læs yderligere oplysninger i det næste kirkeblad

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

Gudstjenester dec. 2020 - påsken 2021:
December
Tid
Præst
06.
14.00
Ole Kobbelgaard
13.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
			
20.
11.00
Ole Kobbelgaard
24.
13.00
Ole Kobbelgaard
14.30
Ole Kobbelgaard
16.00
Ole Kobbelgaard
25.
11.00
Ole Kobbelgaard
26.
19.00
Anders Carlsson
31.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
			

Bemærkninger i øvrigt
2. søndag i advent
3. søndag i advent
”De 9 læsninger” med oplæsning af konfirmanderne og
med musikalsk underholdning
4. søndag i advent
Juleaftensdag
NB: Husk at tilmelde jer på vores hjemmeside.
Max antal deltagere pr. gudstjeneste er 70 personer
Juledag
2. juledag
Nytårsaftensdag
Vi ønsker hinanden Et godt Nytår med kransekage og et
glas bobler i Storstuen bagefter

Januar
03.
10.
17.
24.
31.

11.00
11.00
11.00
11.00
19.00

Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard
Michael Nielsen
Ole Kobbelgaard

Helligtrekonger søndag
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag efter helligtrekonger
Søndag Septuagesima

Februar
07.
11.00
Ole Kobbelgaard
14.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
21.
11.00
Michael Nielsen
28.
11.00
Ole Kobbelgaard

Søndag Seksagesima
Fastelavnsgudstjeneste med fuld udklædning
Pizza, sjov og tøndeslagning i Storstuen bagefter
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten

Marts
07.
14.
21.
28.

11.00
11.00
11.00
11.00

Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard
Michael Nielsen
Ole Kobbelgaard

3. søndag i fasten
Midfaste søndag
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag

01.
17.00
Ole Kobbelgaard
02.
11.00
Ole Kobbelgaard
			
04.
11.00
Ole Kobbelgaard
05.
------11.
10.00
Ole Kobbelgaard
			

Skærtorsdag. Gudstjeneste og fællesspisning
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste med musikalske indslag
Påskedag
2. påskedag, ingen gudstjeneste
1. søndag efter påske
Konfirmation med gode ord, sang og glæde

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

April

