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Præstens hjørne
Denne gang skal jeg gøre det kort, for 
bladet skal helst tale for sig selv.
Efter alle disse måneder, hvor vi ikke 
har kunnet mødes på den måde, vi så 
gerne vil, nemlig sammen i kirken og i 
storstuen, lukker vores land sig op igen.
Børn skal døbes, forelskede unge skal 
proklamere deres kærlighed for Gud 
og hver mand med hver sit rungende 
”Ja” fra alteret, folk udefra skal komme 
og fortælle os om ting og sager, vi ikke 
anede en pind om, og sammen skal 
vi synge, grine, spise, høre muntre rø-
verhistorier og seriøse foredrag, folde 
fingrene og måske fælde en lille tåre, se 

film og se hinanden i øjnene - på tværs 
af bordet - og sige ”Skål, du gamle. 
Skønt at se dig igen.”
Jamen, hvor bliver det dog herligt at 
mødes igen. For dybest set er det der-
for, at Valgmenigheden blev til. For at 
vi kan mødes. Tale sammen. Og leve. 
Leve vore liv sammen. Drage omsorg 
for hinanden, som vi siger, når vi godt 
ved, at det ikke er skæg og ballade det 
hele. Jeg glæder mig helt vildt til at 
være sammen med jer igen. Alle sam-
men. Og helst på én gang! Som fx den 
4. september, når vi skal afholde høj-
skoledag med gudstjeneste, foredrag , 
fællesspisning, fest og farver.

Kærlig hilsen Ole præst

Branddammen lige overfor Else og Svend Aage Rasmussen ude i Tarup. 
Malet af Ine Kobbelgaard.



Nyt fra menighedsrådet
Hvor er det dejligt, at samfundet og 
hermed også vores kirke gradvist må 
åbne op, så vi kan mødes lidt flere igen.

Flere og flere bliver vaccineret, og det 
giver også en tryghed, når vi mødes.
Menighedsrådet har også holdt møde, 
hvor vi alle var samlet. Det er altså bed-
re, end når halvdelen sidder hjemme 
bag en skærm. 

Vi har gang i flere ting, som I vil høre 
nærmere om på generalforsamlingen 
tirsdag d. 24. august. 

Tænker du, at det kunne være spæn-
dende at bidrage ved at være medlem af 
menighedsrådet, skal du ikke holde dig 
tilbage. Vi får brug for et nyt medlem 
og en revisorsuppleant.

Flere af jer satte for første gang et flue-
ben i jeres skattemappe for 5 år siden, 
således at vores kasserer kan se jeres 
skattepligtige indkomst. Nu skal flue-
benet desværre fornyes. Det er Skats 
beslutning, at det skal være sådan. Det 
er svært at huske, hvornår der er gået 5 
år, og man får ingen reminder. Derfor 
vil vi foreslå, at I går ind og fornyer 
autorisationen hvert år. 

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. august 2021 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 forelæg-

gelse af budget for kommende år
7.  Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være menighedsrådet i 

hænde senest. 10. august.
7a.   Forslag til revidering af vedtægter. 

Ændringsforslag kan ses på hjemme-
siden.

8.   Valg af menighedsrådsmedlemmer. 
Valget gælder for en treårig periode

  På valg er Anne Marie Christensen, 
Anne Jørgensen og Lis Rosager 

 Møldrup.
  Anne og Lis modtager genvalg. 
 Anne Marie genopstiller ikke.
9.  Valg af suppleant. 
 Valget gælder for et år.
10.   Valg af to revisorer og en revisor-

suppleant. Valget gælder et år       
11.  Evt.



6 nye højskolesange 
på hjemmesiden
Nu kan I høre om - og høre - i alt 6 af 
de nye sange i den nyligt udkomne 19. 
udgave af Højskolesangbogen. Vi har 
lagt sangene og historien om dem ud 
på såvel valgmenighedens hjemmeside 
som vores facebookside. 

Vores egen Mads Klindt spiller på vores 
næsten lige så nye flygel, mens sopra-
nen Lise Bech Bendix synger til hans 
akkompagnement. Ole præst fortæller 
kort om hver af de nye sange, deres 
forfatter, komponist og eventuelle bag-
grund og tilblivelsesproces. 

Vores unge fotograf, Albert Biesbjerg, 
der har gjort det så forrygende godt 
i forbindelse med optagelserne af de 
digitale gudstjenester gennem korona-
tiden, står for de fine optagelser.
God fornøjelse.

Pænt farvel og 
hjertelig velkommen
Dato: lørdag den 5. juni
Tid: kl. 14.00
Sted: kirken og Storstuen

Lørdag den 5. juni er det som bekendt 
Grundlovsdag, og den dag skal vi alle 
mand af huse og hen i valgmenigheds-
kirken. Det er der i al fald to gode 
grunde til: For det første holder vi en 
festgudstjeneste kl. 14.00. Og straks vi 
har gjort det, kommer vi til den anden 
grund, for efter kirken vil vi samles til 
en  sammenkomst, hvor vi tager afsked 
med vores mangeårige graver Ejvind 
Kristiansen. 

Ejvind har besluttet, at det er tid til at 
blæse retræten og bruge mere tid sam-
men med Bodil hjemme på gården i 
Hudevad. Det skal han have lov til. 
MEN først skal vi sige ham stor tak for 
en endnu større indsats gennem årtier i 
vores valgmenighed, både som menig-
hedsrådsmedlem, formand, og de sidste 
mange år som graver på kirkegården.
OG… samtidig skal vi sige et stort og 
varmt goddag og velkommen til vore 
nye graver, Michael Brødholt, der al-
lerede har været i gang en måneds tid, 
side om side med Ejvind, så han får så 
fin en start som overhovedet muligt.



Vi valgte Michael blandt mere end 70 
ansøgere og bad ham om et par linjer 
til præsentation:
”Jeg hedder Michael Brødholt og  er 39 
år gammel. Jeg er gift med Christine 
på 38 år, og sammen har vi 2 dejlige 
børn, Alexander på 10 år og Annasofia 
på 6 år.  Vi bor i Bellinge lidt uden for 
Odense, hvor vi har boet hele vores liv. 
Jeg er så heldig, at det er mig, der har 
fået lov til at skulle udfylde skoene 
efter Ejvind. Det bliver en stor opgave 
at løfte, da Ejvind har gjort et kæmpe 
stykke arbejde her, men jeg vil gøre 
mit allerbedste for at udfylde alle de 
arbejdsopgaver, der er hver dag, og jeg 
glæder mig rigtig meget til det, og til at 
få lov til at være en del af hverdagen på 
kirkegården. 
Jeg er en meget imødekommende og 
empatisk person, så I skal endelig ikke 
holde jer tilbage med at komme og 
hilse på mig, hvis i har lyst. 
Jeg glæder mig til samarbejdet - og til 
at møde alle jer, der kommer på kirke-
gården.” 

Med venlig hilsen, 
Michael Brødholt, graver

Ejvind fortsætter selvfølgelig som kir-
kesanger, og han vil også være Michael 
behjælpelig ved de første begravelser/
bisættelser.
Kom og vær med til at markere Ejvinds 
farvel og Michaels tiltræden.

Indskrivning af konfirmander
Dato: søndag den 6. juni
Tid: kl. 11.00
Sted: I kirken og derefter i Storstuen

Søndag den 6. juni er der indskrivning 
af de nye konfirmander efter en ung-
domsgudstjeneste kl. 11.00, hvor Ole 
præst i sin prædiken vil tage udgangs-
punkt i, hvorfor i alverden det er en 
god ide at have konfirmation, når vi 
allerede er døbt. Uden at spolere spæn-
dingen kan vi godt røbe, at det er en 
rigtig god ide! 
Ved denne gudstjeneste skal I høre en 
af de mest spændende historier fra Det 
gamle Testamente, og desuden vil der 
være musikalske indslag fra den skønne 
sanger Julie Ben Semmane og vores 
egen Mads på både orglet og vores nye 
flygel.
Efter gudstjenesten går vi i Storstuen 
og spiser sammen, så vi kan lære hinan-
den lidt at kende. Og så vil Ole præst 
fortælle lidt mere om, hvad holdet skal 
lave i løbet af året.



Vi mindes Møllehave
Dato: Tirsdag den 31. august
Tid: kl. 19.00
Sted: Storstuen
 
I maj måned døde Johannes Mølleha-
ve, der ikke uden grund – og med stor 
stolthed – bar titlen ”Hele Danmarks 
præst”. Møllehave var virkelig et men-
neske, der kunne tale til alle mennesker 
i alle de sammenhænge, mennesker nu 
engang lever og befinder sig i.

Denne aften vil vi dykke ned i bare 
en lille del af hans store forfatterskab, 
der kommer rundt om stort set alle de 
genrer, litteraturen byder på. Og når 

jeg skriver ”vi”, er det ikke uden grund. 
I er meget velkommen til at tage jeres 
yndlingssted i enten en salme eller en 
af hans bøger med og læse passagen op. 

Mon ikke dette bliver en aften med 
såvel brede smil som fugtige øjenkroge?
Johannes var meget glad for øl, og da vi 
har vores ”egen” fra Midtfyns Bryghus 
med valgmenighedens egen etikette, vil 
vi nyde en stille pils, mens vi sammen 
mindes dette folkelige kraftværk af en 
vidunderlig fortæller. For som han selv 
sagde: ”Denne øllemave tilhører Johan-
nes Møllehave – og den er ikke kom-
met billigt, men den er vokset villigt.”

Vel mødt.



Højskoledag i gensynets tegn
Vi har holdt vejret i flere måneder, simpelthen fordi vi var usikre på, om 
det overhovedet blev muligt at afholde Højskoledag i 2021. Nu tror vi på 
det og tør løfte sløret for programmet:

Højskoledag lørdag den 4. september 2021:
Kl. 11.00:  Festgudstjeneste ved Ole og Mads og med musikalske indslag
Kl. 12.30:  Frokost i Storstuen
Kl. 13.30:  Foredrag ved bestseller-
 forfatter og mangeårig 
 korrespondent i London 
 for bl.a. Politiken, Lone Theils
Kl. 15.00:  Kaffe og hjemmebag
Kl. 15.30:  Sangtime ved Ole og Mads

16.30 – 18.30: Pause med mulighed for at klæde om hjemme

Kl. 18.30:  Gensynsfest med festmiddag, dansemusik og hyggeligt samvær.
Kl. 24.00:  Tak for i aften

Hele dagen er gratis for alle medlemmer, incl. mad og drikke til Gensyns-
festen. Vi ved godt, at det nok ikke er alle, der kan være  med hele dagen, 
så derfor kan man tilmelde sig frokost og kaffe med Pias hjemmebag for 
sig og festmiddagen for sig.
Det vil altså sige, at I kan være med så langt, som I har tid og kræfter til at 
være med. Og I kan selvfølgelig også tilmelde jer festen om aftenen, hvis 
I er optaget andre steder i løbet af dagen, for der er jo fx en del udsatte 
konfirmationer og andet dette efterår. 
Tilmelding vil foregå på hjemmesiden eller ved kontakt til Pia på mail-
adressen service@valgmenigheden.dk eller mobil 40 88 45 04.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen
til en forrygende højskoledag.... sammen !

Lone Theils



Konfirmander 
den 12. september 2021
Silje Hansen
Skovvænget 6, Sdr. Nærå
Johanne Agnete Terkelsen
Bøllemosevej 21, Gudbjerg
Marius Cady Brandt Kristiansen
Lundsbjergvej 28, Ferritslev
Frida Masannek Jørgensen
Krystalvænget 11, Ferritslev
Lærke Skrøder Vibæk
Stationsvej 159, Sdr. Nærå
Mads Brinckmand Janus
Skovvænget 5, Sdr. Nærå

Vi ønsker jer hjertelig tillykke

Formiddagshøjskole 
i september 2021
Tid: Onsdag den 15. sept. 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 dom-
provst 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 kri-
stendommen og evangeliet.
Denne formiddag tager latteren sin 
fætter, alvoren, i hånden.

Tid: Onsdag den 29. sept. 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 Ul-
riksholm fortælle om et langt og begi-
venhedsrigt liv i spændende omgivelser.

Sensommeren og efterårets 
kulørte sange
Dato: Onsdag den 22. september
Tid: 19.00
Sted: Storstuen

Ikke mange årstider gemmer på så 
mange og så rige farver i teksterne som 
efteråret. Og det afspejler sig naturlig-
vis også i vores danske sangskat.
Denne sangaften i september vil vi 
synge nogle af dem, nye og uprøvede 



Efterårets koncert
Dato: 19. september 2021
Tid: kl. 16.00
Sted: Kirken

Skuespilleren Thure Lindhardt og 
musikeren Søren Gemmer fortolker et 
af de smukkeste stykker litteratur no-
gensinde skrev, Højsange fra Det gamle 
Testamente. Thure Lindhardt tager sig 
af ordene, mens Søren Gemmer lægger 
lyd og musik bagved. Søndag den 19. 
september 2021 gæster de vores valg-
menighedskirke kl. 16.00 med deres 
tværkunstneriske fortolkning af denne 
bibelske perle, som de selv betegner 
som: ”En sydende omsmeltning af Det 
Gamle Testamentes sprogblomstrende 
ode til kærligheden og kroppen”.

Glæd jer til en stor oplevelse.

Genforeningens-årsmøde i 
Rødding og Bovlund!
Dato: 25. - 26. september
PROGRAM:
Lørdag den 25. september:

Kl. 11.30: VELKOMST & 
FORTÆLLING
Jørgen Kloppenborg Skrumsager for-
tæller 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 Præste-
gården på Kirkebakken 2 og velkomst-
kaffe m. godbidder af det sønderjyske 
kaffebord i præstegårdshaven og konfir-
mandstuen

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 per-

som gamle og velkendte… og måske 
ligefrem elskede?
Mads sidder ved klaveret, og Ole leder 
os igennem aftenen, hvor vi holder en 
god pause et sted undervejs og får lidt 
smørelse til både stemmebånd og gane. 



spektiver.
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.

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 Frime-
nighedskirken med Den Danske Sal-
meduo, der består af:
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 Frede-
ricia. 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!

OVERNATNING
Privat i Rødding og Bovlund, på 
Rødding Højskole, eller arrangeret på 
anden vis, hvor der også serveres mor-
genmad.

PROGRAM: 
Søndag den 26. september
kl. 10.00: GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i Bovlund Frimenigheds-
kirke 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 2021!

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
BØRN OG UNGE:
Børn og unge er meget velkomne til 
det sønderjyske årsmøde, og der arran-
geres program og aktiviteter svarende 
til de tilmeldtes alder (oplys gerne 
alder ved tilmelding). Lørdag vil der 
bl.a være mulighed for at gå i svøm-
mehallen i Rødding sammen med de 
unge, der tager sig af børne og unge-
programmet.

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 øn-
ske om privat indkvartering tilkende-
gives samtidig med tilmelding til års-
mødet, og tilbagemelding herom sker 
umiddelbart efter tilmeldingsfristen, så 
man ved, hvor man skal sove. Der er i 
et vist omfang mulighed for overnat-
ning på Rødding Højskole for 450,- kr. 
m. eget sengelinned, ønske herom til-
kendegives også ved tilmelding.

KØRSELSVEJLEDNING
Adresser på årsmødets lokationer i 
 Skibelund, Rødding og Bovlund er 
angivet ovenfor i programmet. 



Bedre sent end aldrig: 

Indvielse af den nye 
Højskolesangbog med 
Rasmus Borring
Dato: ons. 13. oktober 
Tid: kl. 19.00
Sted: Efterskolen

Tilbage i november 2020 udkom den 
nye udgave af Højskolesangbogen, og 
nu kan vi endelig - her på bagkanten af 
corona-bølgen, håber vi - dykke ned i 
den og synge, mens vi dykker!
Til at hjælpe os med at gå på opdagelse 
i den 19. udgave af ”den blå” har vi 
bedt vores egen Rasmus Skov Borring, 
der for nylig rundede 1.000.000 (en 

million!) afspilninger af sin sang ”Gi’ 
os lyset tilbage” på streamingtjenesten 
Spotify, om at føre os lidt rundt. Bare 
sådan ca. en 3 timers tid. 

Vi glæder os meget til at synge sammen 
med jer alle sammen ved årets efterårs-
møde, der foregår onsdag den 13. okto-
ber på Efterskolen.
Sær X i kalenderen allerede nu, og tag 
imod et godt råd: Kom i god tid! Der 
bliver rift om såvel sangbøger som sid-
depladser.

Dette arrangement er som sædvanlig 
blevet til i et godt og konstruktivt 
samarbejde med Fri- og Efterskolen. 
Tak for det, venner! Vi påskønner de 
stærke, fine bånd mellem os.



Betaler du for meget i medlemsbidrag?
Husk at gå ind på SKAT.dk og forny Sdr. Nærå Valgmenigheds adgang til at hente op-
lysninger, så vi kan udregne dit medlemsbidrag korrekt! (Tilladelsen til adgangen gælder 
kun i fem år – og hvem af os kan lige huske, hvornår vi sidst fik det gjort?)
Har du allerede gjort det, behøver du ikke læse længere……. ellers:

LÆS VIDERE HER:
I Sdr. Nærå Valgmenigheds betaler man som medlem et medlemsbidrag udregnet på 
baggrund af den skattemæssige indkomst. Faktisk betaler du – i stedet for kirkeskat til 
folkekirken – omtrent det samme beløb til valgmenigheden – når medlemsbidraget vel at 
mærke er indberettet som fradragsberettiget.

MEN: Det sker ikke bare af sig selv!
Else Rasmussen, vores kasserer, sørger for, at alt går rigtigt til.
• Hun beregner det rigtige beløb ud fra den enkeltes skattepligtige indkomst 
 i det forudgående år.
• Hun sender regninger ud til hvert medlem
• Hun indberetter fradraget til skattevæsenet på hvert medlem, 
 så I ikke betaler for meget i skat.

MEN: Det kan kun lade sig gøre, hvis alle I medlemmer hver især sørger for at:
1. Gå ind på hjemmesiden www.skat.dk. 
2. Log ind på din personlige Skattemappe med NEM ID.
3. Klik på »Profil«
4.  Klik på »Giv adgang til rådgivere eller andre« og skriv valgmenighedens
 SE nr. som er 58 85 07 13
5. Sæt flueben ud for »Skatteattest med indkomstoplysninger«.
6. Forny udløbsdato for Sdr. Nærå Valgmenigheds adgang.
7. Klik pa »Godkend«.
8. Log af.

Har du behov for hjælp, så kontakt Else Rasmussen på tlf. 65 97 23 01 
PS: Lykkes det ikke at få I medlemmer til at åbne skattemappen, sender Else en regning 
pa det samme beløb, som I betalte året før + 5% samt et gebyr på 500 kroner.

DERFOR:
Gør det til en vane hvert år i januar at forny datoen for Sdr. Nærå Valgmenigheds 
autorisation til at hente den nødvendige skatteoplysning. 
Så risikerer du ikke, at der er gået 5 år, uden at du har tænkt over det.

NB!! Sørg for at vi har jeres mailadresse – også hvis den ændres. 
Send den til kassereren@valgmenigheden.dk



”Kom maj du søde milde” har vi ikke mærket så frygteligt meget til i år med den koldeste maj i 
mands minde. Men mon ikke sommeren alligevel kommer til os? Lad os håbe, at digteren Israel 
Kolmodins vidunderlige sommervers fra 1694 står til troende:
”Nu blomstertiden kommer / med lyst og ynde stor, / sig nærmer bliden sommer, / da græs og urter gror; / 
nu varmer sol i lide, / og hvad der lå som dødt, / med hver den dag, mon skride, / står op som atter født.”



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: 
Michael Brødholt
Mobil 25 38 77 25
graver@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. 30 64 21 25
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
Ingen begravelser eller bisættelser 
i perioden

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 juni - september 2021
Juni Tid Præst Bemærkninger i øvrigt

05. 14.00 OK Gudstjeneste og sammenkomst med Ejvind og Michael 
06. 11.00 OK Ungdomsgudstjeneste efterfulgt af Indskrivning af konfirmander
13.  11.00 MN 2. søndag efter trinitatis 
20. 11.00 OK 3. søndag efter trinitatis
27. 19.00 MN 4. søndag efter trinitatis

Juli

04. 11.00 OK 5. søndag efter trinitatis
11. 11.00 OK 6. søndag efter trinitatis
18.  11.00 OK 7. søndag efter trinitatis
25.  – – Lukket pga. sommerferie

August

01. – – Lukket pga. sommerferie
08. – – Lukket pga. sommerferie
15. 11.00 OK 11. søndag efter trinitatis
22. 11.00 MN 12. søndag efter trinitatis
29. 11.00 OK 13. søndag efter trinitatis

Sept.

04. 11.00 OK Festgudstjeneste og Højskoledag (NB: det er en lørdag)
12.  10.00 OK Konfirmation for fuld musik (NB: Tidspunktet!)
19. 11.00 MN 16. søndag efter trinitatis
26. – – Ingen gudstjeneste: pga. årsmødet i Rødding / Bovlund

Okt.

03. 11.00 OK Høstgudstjeneste
10.  11.00 OK 19. søndag efter trinitatis
17. 11.00 MN 20. søndag efter trinitatis

Prædikanter:        OK: Ole Kobbelgard    MN: Michael Nielsen
Bagvagt i sommerferie-perioden er præst i Vejstrup Valgmenighed, Anders Karlsson, 
der kan træffes på 62 28 10 81 eller 40 47 59 19


