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Præstens hjørne
Velkommen til dit nye kirkeblad, der
denne gang bærer præg af, at alting er
kommet i gang igen. I den senere tid
har vi haft barnedåb ved stort set hver
eneste gudstjeneste, og ved en enkelt i
oktober havde vi endog hele to børn,
der blev døbt.
Mange af børnene havde ventet temmelig længe på, at coronaen og alle dens
restriktioner ville slippe sit tag i os, så

de kunne selv gå ind i kirken og hen til
døbefonten. Derfor var præsten da også
ude i IKEA og købe en fornuftig træskammel, så de kunne stå på den under
dåben, når de nu var blevet for store til
at ligge i armene på mor eller far.
Og så har vi fået gang i bryllupperne
igen. Og det er da skønt, at vi atter kan
sige ”ja” og ”amen” til kærligheden - og
så holde et ordentligt gilde med alle de
mennesker, vi slet ikke synes, vi kan
undvære, når livets store mærkedage
skal fejres.
Som en følge af alle festlighederne vil
I denne gang kunne se på en masse
billeder af glæde i ufortyndet form, en
skøn registrering af, at vores menighed
er sprællevende og rummer de skønneste smil, de fineste dekorationer, det
smarteste festtøj, de gladeste unger, de
stolteste forældre og familier.
Og så skal I være opmærksom på den
lille notits, der fortæller, at vi fra nytår
går tilbage til at holde gudstjeneste kl.
10.00 i stedet for kl. 11.00. Det betyder, at vi skal lidt tidligere op, men det
gør samtidig dagen lidt længere, hvis I
skal noget efter kirketiden.

Jytte Jensen er vores mester udi blomsterpynt
til enhver lejlighed i kirken. Her er det til et
bryllup.

Alle aktiviteterne er tilbage på fuld
styrke, og der er såmænd også nye tiltag. Mortens Aften, den 10. november,
vil vi forsøge at gøre til en af de aftener,
hvor vi mødes omkring et veldækket

bord for at nyde et godt måltid sammen. Mange af os har jo vænnet os til,
at der denne aften skal and på bordet,
og det er der vist ingen grund til at lave
om på. Så velkommen til and og kartofler, rødkål og rødvin, sang og sovs.
Sammen.
Sammen er vi forhåbentlig også om at
sende vore mindste, og i år er det ungerne i 3. og 4. klasserne, til minikonfirmand. Jeg glæder mig virkelig til at
komme i gang med dem igen.
Og så vil vi hænge lidt plakater op på
skolerne og biblioteket, hvor vi vil slå
på tromme for endnu en ny ting: babysalmesang. Hvis nogen af jer, der har
fået en lille indenfor det seneste år, har
lyst til at hygge jer lidt sammen med
jeres guldklump, så ring eller skriv til
mig, så laver vi et hold og kravler lidt
rundt med de små på bløde tæpper i
kirken.
Til sidst vil jeg også tillade mig at glæde mig over, at alle genvordighederne
med at kunne afholde konfirmation,
forhåbentlig er historie. Vi er kommet
i gang med et dejligt hold bestående
af 17 af vore unge, og de skal… som
i skal… konfirmeres den 24. april, 1.
søndag efter påske. Sådan bliver det.
Bum! 
De bedste hilsner
Ole præst

NYT fra Menighedsrådet
Tirsdag den 24. august afholdte vi
vores udsatte generalforsamling i
Storstuen.
Her blev valgt et nyt medlem til
menighedsrådet, Birthe Thordahl
Christensen. Hun afløser Anne Marie
Christensen, som ikke genopstillede.
Anne Marie har også haft hvervet som
kirkeværge. Ved årsskiftet nedlægges
denne funktion. Fremadrettet skal kontakt ske til vores graver Michael og det
økonomiske vil vores forretningsfører
Gunner Vexlund have ansvar for.
Michael er kommet godt i gang som
graver, og snart begynder grandækningen på kirkegården. Den vil i år blive,
som I kender den. Fremadrettet vil der
ske ændringer, da krav fra Arbejdstilsynet betyder, at arbejdsstilling ved
grandækning skal ændres. Vi skal nok
informere mere om det til næste år.
Vi skal inden årsskiftet have indkørt
et nyt regnskabs- og medlemssystem.
Det betyder, at vi fra næste år begynder
at opkræve medlemsbidrag 4 gange
om året i stedet for 2. Nyt system kan
ofte betyde udfordringer. Hvis I har
spørgsmål til dette, er I velkomne til at
kontakte vores forretningsfører.

Danmarkshistorie på prærien Nyt: Dåbslørdage
– USA i 2022
Under coronakrisen med alle dens
For to år siden var vi nogle stykker for
Valgmenigheden, der var med på en
rejse til Midtvesten, hvor vi besøgte de
områder, hvor de danske efterkommere
bor og stadig holder danske traditioner
i hævd.
Nu er der mulighed for at komme på
tur igen i september 2022. Og endnu
en gang er det Erik Nørager fra Aulum
Valgmenighed, der i samarbejde med
lektor Frans Ørsted Andersen fra
Odense arrangerer turen, der har fået
titlen: ”Danskerne på Prærien - en
kulturrejse i dansk-amerikanernes fodspor”. Nærmere information fås hos
formanden.

mange restriktioner og benspænd for,
hvor mange vi måtte være sammen ad
gangen, lavede vi adskillige dåbslørdage, simpelthen for, at det kunne lade
sig gøre for jer nybagte forældre i menigheden at få jeres børn døbt.
Nu er restriktionerne væk, men behovet for ind imellem at have muligheden
for at holde dåb en lørdag består. Derfor har vi i menighedsrådet besluttet,
at vi laver fire lørdagsgudstjenester med
dåb i 2022.
Alle fire lørdagsgudstjenester bliver
kl. 10.00, og det drejer sig om følgende
datoer:
5. februar
7. maj
3. september
5. november
De fire dåbslørdage kommer til at forløbe som helt almindelige gudstjenester, og derfor er der ikke gudstjeneste
dagen efter, altså om søndagen.
Eneste undtagelse gudstjenesten lørdag
den 5. november, hvor vi har aften
gudstjeneste dagen efter, den 6. november, der er Allehelgens aften.

Jørgen Dickmeiss stod i spidsen for vores orkester til høstgudstjenesten. Sikke en fest vi fik.

Minikonfirmander forår 2022
Alle børn, der går i 3. eller 4. klasse
kan nu komme til at gå til mini-konfirmand. Det foregår hos Ole præst i
Sdr. Nærå Valgmenighed. Og det er på
onsdage mellem 15.00 og 16.30.
Vi mødes i alt 5 gange i præstegården
på Stationsvej 171 i Sdr. Nærå, og vi
slutter af med en fælles børnegudstjeneste fastelavnssøndag den 27. februar.
Efter gudstjenesten går vi over i Storstuen og spiser pizza sammen. Og så
slår vi katten af tønden og bliver konger og dronninger og får snolder.
Om undervisningen: Med afsæt i børnenes naturlige nysgerrighed vil jeg
lære dem både kirken og kirkegården
at kende, jeg vil fortælle en masse gode
historier fra bibelen, jeg vil lære dem
nye sange og - hvem ved? - måske laver
vi vores egne bønner.
Uden mad og drikke dur heltinden
ikke, så hver gang spiser vi lidt mad eller frugt sammen, inden vi går i gang.
Det er ikke noget krav, at du er døbt
for at kunne deltage, ligesom du og
dine forældre heller ikke behøver at
være medlem af valgmenigheden
(… og det gør altså heller ikke noget,
hvis der fx er en af gangene, du ikke
kan komme).

I forældre kan ringe til mig (Ole) på
30 64 21 25 og høre mere. I er også
velkomne til at maile til mig på
praesten@valgmenigheden.dk og tilmelde jeres unger til undervisningen,
der ligger på følgende dage:
ons. den 19. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 26. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 02. februar kl. 15.00-16.30
ons. den 09. februar kl. 15.00-16.30
VINTERFERIE
ons. den 23. februar kl. 15.00-16.30
søn. den 27. februar kl. 10.00-13.00
Håber, at vi ses.
hilsen Ole præst

Gudstjenesten rykker tilbage
Så er der godt nyt til alle jer i menigheden, der er A-mennesker Nu kommer
det til at gavne jer, at I er vant til at stå
lidt tidligere op søndag. Efter ønske fra
Ole præst har menighedsrådet nemlig
besluttet at flytte søndagens gudstjenester en time tilbage til kl. 10.00, i
første omgang i en periode på et år.
Så må vi løbende evaluere og sammen
beslutte, om vi skal fortsætte med det
nye ”gamle” tidspunkt eller ej.

Endelig kunne vi hoppe højt af glæde
De ventede. Og så ventede de lidt
mere. De ventede på, at restriktionerne
skulle forsvinde, så de kunne dukke op
sammen med Ole præst og blive konfirmeret.
Og endelig kom dagen. Med sol og
højt septembervejr. Kirken var fyldt
for første gang i umindelige tider, og vi
sang, så ruderne klirrede.
Johanne fra Vejstrup havde været sammen med os i undervisningen, og
derfor var valgmenighedspræst Anders
Carlsson dernedefra også med på dagen, så han kunne konfirmere hende.
Samarbejde, når det er bedst.

Tillykke til I tålmodige konfirmander
og jeres hårdt prøvede og næsten lige så
tålmodige forældre .

På vej til kirken med de seks konfirmander.

Sovs & sang – Mortens aften
i Valgmenigheden
Onsdag den 10. november kl. 18.00
i Storstuen
Nu prøver vi, om vi kan lave en ny tradition med at spise sammen Mortens
aften. Vi begynder med en traditionel
Mortens aften menu med and, brun
sovs, kartofler og alt, hvad der hører til.
Derefter synger vi fra Højskolesangbogen, og det er både sange, som Ole og
Mads tager med, men der vil også være
god plads til ønsker fra jer. Og mon
ikke Ole vil fortælle en god historie
også? Lad os klare aftensmaden, og
kom og nyd en hyggelig Mortens aften
i Storstuen - med sovs og sang.
Tilmelding til Pia senest tirsdag d. 2/11
på service@valgmenigheden.dk eller
40 88 45 04.

Højskoleformiddag
i hjælpens tegn
Tid: Onsdag den 17. nov. kl. 10.00
Sted: Storstuen
Med: Berit Lund, Sdr. Nærå
Denne formiddag får vi besøg af ”vores
egen” Berit Lund her fra Sdr. Nærå.
Berit kommer og fortæller om sit frivillige arbejde blandt børn i Uganda.

Berit har sendt os denne appetitvækker
forud for foredraget den 17. november: ”Siden 2004 har jeg har været
dernede 9 gange og fået en dejlig tæt
kontakt med specielt mange af de
stærke, men utrolig fattige kvinder og
nogle få mænd. Vores primære hjælp
er at hjælpe med at betale skolepenge
til børnene, men under Corona tiden
har vi sendt livsvigtige penge derned til
mad, husleje og medicin. Udover besøg
i skolerne og hos familierne, som modtager os med enorm stolthed over at vi
vil besøge dem, har vi også set meget
af det smukke land, deres flotte nationalparker, og vi har boet hos venner i
meget primitive landsbyer.
Vi har sendt 11 containere til Uganda
med skole- og hospitalsudstyr fra
2005-2011. I år bygger vi endda hus til
en familie. Alt dette er lykkedes, fordi
så mange fra specielt Sdr. Nærå og
Årslev området har støttet med rigtig
mange penge, knoklet med containerne
og støttet med opmærksomhed.
Jeg er meget stolt af at bo i et så stærkt
og engageret område.
Foredraget vil omhandle vores familier,
lidt natur og historierne om alt det
der er oplevet dernede, samt masser af
flotte billeder.”
Kom og hør en spændende beretning
om – i bogstaveligste forstand – at gøre
en forskel.

Filmaftner mens mørket er her Fortælling og mad for børn og
deres forældre
Hver gang det bliver efterår, begynder
vi så småt at glæde os til foråret og
lysets genkomst, men ret beset skal vi
huske at benytte os af, at mørket også
har gode sider. For eksempel øger det
glæden ved at se film sammen i Storstuen.
Og vi tager fat, hvor vi slap, da Kong
Korona satte sig tungt også på vores
fælles filmliv. Det betyder, at der er
planlagt forevisning af disse film på
følgende aftner kl. 19.00 i Storstuen:
Torsdag den 18. november 2021:
”Om heste og mænd” (Islandsk film)
Torsdag den 20. januar 2022:
”Kvinde på krigsstien” (Islandsk film)
Torsdag den 10. februar 2022:
”Alle ved det” (spansk film)

Onsdag den 24. november
kl. 16.30 til 18.30
Lad os hjælpe jer med eftermiddagshyggen og aftensmaden denne dag.
Alle børn og voksne er velkomne.
Vi mødes i kirken og starter med en
fortælling og par fællessange i kirken
ved Ole og Mads, og så går vi over i
storstuen og spiser spaghetti og kødsovs og hygger os sammen.
Hele familien er velkommen.
Vi slutter 18.30 så alle kan komme i
seng i ordentlig tid. Også præsten.
Tilmelding senest søndag den 21. november til Pia på service@@valgmenigheden.dk eller mobil 40 88 45 04.

Rasmus Skov Borring var gæst ved årets efterårsmøde og tog os med på en rejse gennem den nye
højskolesangbog.

Koncert i himlen og dybet
Sted: kirken
Dato: 25. november
Tid: kl. 19.00
Omdrejningspunktet for denne koncert
torsdag den 25. november er en pladeudgivelse HIMLEN OG DYBET,
som trioen med musikerne Gorm Bull,
Palle Hjorth og Mads Klindt udgav i
2020. Et album, der tager et musikalsk
favntag med den nuancerede og skrøbelige størrelse, som et liv er. Koncerten består af Gorm Bulls sange, små
digte og fortællinger, samt instrumentale indslag på orgel, harmonika, guitar
og saxofon. Et bredt sanseindtryk, hvor
der bliver plads til både tårer, smil og
eftertænksomhed. Siden pladeudgivelsen er trioen blevet til en kvartet, for
saxofonisten Niels Mathiasen er kommet til med sit lyriske spil.
Gorm Bull er sangskriver fra Viborg,
og han 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.
Niels Mathiasen er fra Århus og har i
en menneskealder spillet alle de store
indenfor stort set alle genrer indenfor
musikken. Han er fast saxofonist hos
Gnags, en stor kender af jazzens fineste
swingmelodier og desuden en skattet
bluesmusiker.
Mads Klindt behøver næppe yderligere
præsentation. Så er det i al fald kun
fordi I kommer for lidt i kirke .

Gudstjeneste og julehygge med Julestue for børn og voksne
SNUK-koret
Dato: 9. december
2. søndag i advent,
den 5. december kl. 13.00
Vi starter med en gudstjeneste i kirken,
hvor SNUK-koret medvirker og forkæler os med smukke sange.
SNUK er Svendborg Ny Ungdomskor,
et kor der består af unge sangere, som
alle har høje ambitioner. Koret ledes af
Povl Chr. Balslev og Ulrich Klostergaard, så det er særdeles erfarne kræfter,
vi får på julebesøg denne eftermiddag.
Efter gudstjenesten går vi i Storstuen
og får glögg og æbleskiver. Her vil
SNUK forkæle os med lidt flere sange.

Tid: kl. 15.30 til 17.30
Sted: Storstuen

Kom til en hyggelig julestue-eftermiddag for børn og voksne i Storstuen, og
vær med til at klippe pynten til de store
juletræer, der står i kirken juleaften.
Vi sørger for gode skabeloner, papir og
sakse og hvad der ellers hører sig til, så
vi kan få lavet noget flot pynt, vi kan
glædes over i kirken i juledagene.
Der vil også være knas og godter på
bordene - og selvfølgelig julemusik i
højtalerne.

Jytte Jensens smukke blomsterdekoration til konfirmationen 12 09 21.

Gospel og 146-års fødselsdag
Lørdag den 8. januar 2022
Koret øver fra kl. 10.00
Koncert i kirken kl. 17.00
Ost og rødvin i Storstuen
Igen i år vil vi fejre Valgmenighedens
fødselsdag med manér, og det bliver
helt specielt, fordi vi har inviteret sangerinden og korlederen, Julie Ben Semmane, til at stå i spidsen for en gospelworkshop, hvor ALLE menighedens
medlemmer, som har lyst til er være
med, er velkomne.
Vi skal nemlig have samlet et kor af
sangglade medlemmer, og ALLE uanset niveau er velkomne. Om du er helt
ny sanger, top-professionel, kun synger
i badet, eller en dreven kirkesanger,
er helt underordnet - Julie står for en
pædagogisk indstudering af ca. 3 til
4 sange, hvor alle kan være med. Det
handler om at synge, have det sjovt og
nyde musikken.
Julie er en særdeles kyndig korleder,
som ud over at være en vanvittig dygtig
sanger, har stået for en masse gospelworkshops i landets kirker, gennem
en del år. Hun har været værdsat gæst
i vores kirke flere gange, hvor hun har
spillet med Mads; bla. til “Ni læsninger” og konfirmandopstart.

Da det er gospelmusik, skal vi også
have et band på, og det består af vores
egen Mads på klaver, Søren Lund på
bas og Poul Amaliel på trommer.
Dagen forløber således, at deltagerne
møder ind kl. 10, og så er der prøve til
kl. 12. Så er der en let frokost i storstuen, og bagefter kommer bandet og øver
sammen med koret om eftermiddagen
fra 12.30 til 15.00. Herefter er der
kaffe, hygge og klargøring til en lille
koncert kl. 17, hvor vi opfører de sange
vi har lært, og hvor Julie og band også
vil spille en lille håndfuld sange.
Til koncerten er ALLE velkomne. Efter
koncerten er der vin og ost i storstuen.
Kom endelig og vær med i koret, så vi
rigtig kan få taget til at lette på kirken
denne dag - det bliver en fest.

Tilmelding til dagsarrangementet
(gospelworkshoppen)
senest d. 4. januar 2022 til Pia på:
service@valgmenigheden.dk eller mobil
40 88 45 04

Iben og de livgivende salmer
Tid: Torsdag den 24. februar kl. 19.00
Sted: Storstuen
Med: Iben Krogsdal
Nogle gange kan det vist svare sig bare
at tilstå med det samme. Og jeg indrømmer derfor gerne, at det kan forekomme næsten umuligt IKKE at kende
Iben Krogsdal, hvis man da ellers kommer jævnligt til gudstjenesterne i vores
valgmenighedskirke.
Både Mads og jeg er blevet uhyre glade
for at bruge Ibens salmer i gudstjenesten, for de er gode, sangbare og
indeholder generelt poesi af en sjælden
karat herhjemme. Læg dertil, uden
hende ville opgaven med at forny salmesangen, så den kan være med til at
trække nye generationer ind for at høre
verdens bedste historier, blive mærkbart vanskeligere.
Der er altså flere grunde til vores
begejstring både ved altret og orglet:
Først og fremmest er hun lidt af en
troldkvinde med ord. Iben Krogsdal
mestrer den svære kunst at sige noget
uhyre væsentligt om vores menneskeliv
og ikke mindst den del af det, der har
at gøre med vores forhold til vorherre
og hans søn. Og så gør hun det uden
at bruge vanskelige, indforståede ord,

som kun en inderkreds af ”kendere” får
det fulde udbytte af.
Iben kan, som én udtrykte det efter
at have været til en salmeaften med
hende ”fortælle om sine salmer på en
fantastisk nærværende måde, så det
virkelig åbner op for salmerne, deres
budskab og baggrunden for dem. Iben
har en helt særegen evne til med enkle
og ukunstlede ord at sætte ord på det
dybe, på tro og håb. Vi var alle blæst
bagover!! Det var virkelig godt!! Også
en dejlig vekselvirkning mellem at høre
hende fortælle og så selv aktivt deltage
ved at synge salmerne.«
Se, det er en ret præcis gengivelse af en
aften i dejligt selskab med Iben, som
jeg selv har oplevet dem. Så kom og
vær med til at aften, hvor vi alle lærer
noget nyt, der i dyb respekt bevidst læner sig op ad det gamle… og samtidig
får rørt stemmebåndene.
Og så får naturligvis også lidt smørelse
til ganen, så vi ikke går sukkerkolde
eller tørrer helt ud og må gå hjem som
knirkende vissenpinde.

Kirkelige handlinger
Dåb:
Martha Viola Kruse Kristiansen, født den 10. september 2020, døbt den 23. maj
2021, datter af Natasja Orthmann Brandt Kristiansen og Rasmus Kruse, Ringe.
Lærke Kjær Jensen, født den 5. november 2020, døbt den 29. maj 2021,
datter af Emma Renée Kjær og Mathias Jensen, Sdr. Nærå.
Daniel Erben Østergaard, født den 18. februar 2020, døbt den 11. juli 2021,
søn af Susan Erben, Ringe, og Frederik Østergaard, Nyborg.
Anna Elisabeth Faurschou, født den 15. april 2021, døbt den 18. juli 2021,
datter af Sara Sofie Larsen og Alexander Lund Faurschou, Dalum.
Valdemar Rasmussen, født den 15. oktober 2020, døbt den 21. august 2021,
søn af Jeanette Rasmussen, Sdr. Nærå.
Ole Højte Sommer, født den 1. maj 2020, døbt den 28. august 2021,
søn af Kathrine Højte Lynggaard og Mathias Viby Sommer, Frederiksberg.
Vilhelm Kruse Jensen, født den 2. maj 2021, døbt den 19. september 2021,
søn af Henriette Kruse og Morten Bonde Jensen, Ferritslev.
Esther Marie Dandanell Pasgaard, født den 6. marts 2021, døbt den 10. oktober
2021, datter af Sidsel Dandanell Phillip og Anders Pasgaard, Odense SV.
Bertram Eliasen Kuehn, født den 2. juni 2021, døbt den 17. oktober 2021,
søn af Caroline Kidmose Eliasen og Mathias Anker Kuehn, Sdr. Nærå
Alfred Vestergaard Hansen, født den 3. august 2021, døbt den 17. oktober 2021,
søn af Karoline Vestergaard og Nicolai Hejne Hansen, Odense SØ.
August Brun Grøftehauge, født den 29. maj 2021, døbt den 24. oktober 2021,
søn af Anne-Marie Brun Grøftehauge og Anders Grøftehauge, Sdr. Nærå.
Vielser
Marie Katrine Sandberg Nygaard og Rasmus Berg Brink, Frederiksberg,
viet den 3. juli 2021.
Louise Kirkeløkke Hansen og Jeppe Christensen, Sdr. Nærå, viet den 3. juli 2021.
Nanna Søndergaard Smidt og Benjamin Bjørn Larsen, Odense,
viet den 23. okt. 2021.

3. juli. Louise Kirkeløkke
Hansen blev viet til Jeppe Christensen. Vi siger tillykke til jer begge.

3. juli. Marie Katrine Sandberg Nygaard og Rasmus Berg Brink Jensen,
Frederiksberg.

23. oktober. Nanna Søndergaard
Smidt og Benjamin Bjørn Larsen
sagde Ja til kærligheden og hinanden.

17. oktober fik Karoline Vestergaard
og Nicolai Hejne Hansen sønnen
Alfred døbt. Vi siger tillykke.

Sidsel Dandanell Phillip og Anders
Pasgaard fra fik deres datter Esther
Marie døbt den 10. okt.

Daniel Erben Østergaard fra Ringe
havde taget mor Susan og far Frederik
med da han blev søndag den 11. juli.

Kathrine og Mathias var med rette
stolte af deres dreng, der 28. august
fik navnet Ole Højte Sommer.

Natasja og Rasmus fik deres datter
Martha Viola Kruse Kristiansen
døbt den 23. maj.

19. september. Lille Vilhelm Kruse
Jensen stak os alle et stort smil, da de
tre håndfulde vand rislede ned over
hans hoved. Mor Henriette og far
Morten smilede med.

Begravelser/bisættelser
Rita Signe Fabrin, Odense SV,
bisat den 20. juli 2021.
Ellen Kirstine Jensen, Ferritslev,
bisat den 24. juli 2021.
Preben Vilain, Ferritslev,
bisat den 1. september 2021.
Lise Bendix Madsen, Sdr. Nærå, bisat
den 3. september 2021

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.

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
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

Nov. 21
07.
14.
21.
28.

Tid
19.00
11.00
11.00
11.00

Præst
OK
MN
OK
OK

Bemærkninger i øvrigt
Allehelgensaften gudstjeneste
24. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

Dec. 21
05.
12.
19.
24.
24.
25.
26.
31.

13.00
11.00
11.00
14.30
16.00
11.00
19.00
11.00

OK
OK
MN
OK
OK
OK
OK
OK

2. søndag i advent med SNUK-koret
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften med trompetisten Rene Sommer fra Holland
Juleaften med trompetisten Rene Sommer fra Holland
Juledag (m. Rene Sommer)
2. juledag (m. Rene Sommer)
Nytårsaftensdag, bobler og kransekage i Storstuen bagefter

Jan. 22
02.
09.
16.
23.
30.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

OK
OK
OK
MN
OK

Helligtrekonger søndag
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger
4. søndag efter helligtrekonger

feb. 22
05.
13.
20.
27.

10.00
10.00
10.00
10.00

OK
OK
MN
OK

OBS: Lørdags gudstjeneste m. dåb
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag
Fastelavn, børnegudstjeneste med tøndeslagning i Storstuen

Mar. 22
06. 10.00
13. 10.00
20. 10.00

OK
OK
MN

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

Prædikanter:
OK: Ole Kobbelgard
MN: Michael Nielsen
OBS: Nye tidspunkt for gudstjenester i 2022: Vi går tilbage til kl. 10.00

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Gudstjenester nov. 2021 - feb./mar. 2022

