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Præstens hjørne
”Foråret så sagte kommer”. Sådan kaldte digterpræsten Kaj Munk den bog,
som han sad og skrev på i Vedersø Præstegaard tilbage i september 1942. Bogen er i sit indhold et bevægende tilbageblik på barndommen på Lolland,
men er naturligvis i hele sin stemning
kraftigt påvirket af de omstændigheder,
hvorunder den blev skrevet: tyskernes
besættelse af vores land to og et halvt år
før, og hele krigen, som den udfoldede
sig for øjnene af os.
Munk selv var vendt på en tallerken
ved dette syn. Egentlig havde han, da
det nationalsocialistiske parti kom frem
i Tyskland i 1930’erne, udtalt han sig
positivt om partiets politik. Der skulle
ryddes op rundt om i Europa, lød parolen, og det var han for så vidt enig i.
Og Hitler virkede som en mand, der
var parat til at gøre noget ved det.
Det var han så sandelig også, skulle det
vise sig… omend på en anden måde,
end Munk havde forestillet sig. Og nu,
da krigen rasede, og Hitler for længst
havde vist verden sit sande ansigt, gik
Munk til modangreb. Frontalt. Han
talte - om ikke Roma, så - Berlin midt
imod. Han sagde, hvad han mente…
og mente, hvad hans sagde.
Den slags kunne være særdeles farligt, og vi ved jo også alle, at tyskerne

hentede ham natten mellem den 4.
og den 5. januar 1944 og kørte afsted
med ham mod hovedkvarteret midt på
torvet i Silkeborg, i det senere Hotel
Dania.
De nåede dog ikke så langt. Måske har
han i bilen fortalt dem, hvilken flok
krystere og gudsbespottere, de var, disse
uniformsklædte besættere og bødler fra
vores store nabo mod syd.
I al fald standsede de bilen ved Hørbylunde Bakke, lige før Funder, kun
nogle kilometer udenfor Silkeborg. De
beordrede ham ud af køretøjet og over
i den smattede grøftekant på hovedvej
A15. Der lå lidt skiden sne i rabatten,
fortalte nogle af de lokale siden. Men
det har han sikkert ikke haft blik for,
for to de tyske soldater trak deres våben
og henrettede ham på stedet og kørte
uden at forsøge at skjule deres nådesløse ugerning på nogen måde.
Munk blev en martyr for den almindelige dansker. Han blev et lysende eksempel på den uforfærdede modstand
mod en overmagt, der ikke skyede
nogen midler i bestræbelserne på at
erobre verden.
Vore hjerter vandt de aldrig. Heller
ikke Kaj Munks. I forordet til sin bog
skrev han:

”Jeg kunde ogsaa have kaldt min Bog
”De lollandske Stjerner”. Naar jeg af Far
blev sendt i Brugsen Vinteraftener, da
straalede Stjernerne over den lave Ø højere og blankere, end jeg nogensinde siden
har set dem.
De straalte af Renhed, Ære, evigt Liv.
Nu synes jeg, alle Stjerner er slukket.
Efteraarsstormen pisker i Mørke og Slud.
Men Gud skal tænde dem igen, over Lolland, min kære Fødeø, over Danmark,
mit Fædreland.
Og vi skal se dem, som jeg saa dem i min
Barndom, og elske dem og lyde dem og
elske dem igen.
Foraaret saa sagte kommer.
Saa sagte, ja.
Men kommer.”
I skrivende stund er foråret også på vej
til os her på Midtfyn hele 80 år efter
Munk skrev sin bog. De blå anemoner
er ikke så udbredte som på digterpræstens tid, men de tapre vintergækker
står forlængst og lyser op i det mørke,
der svinder dag for dag.
Også vi skal ud i foråret efter det, der
minder om to års indespærring. Mørklægningsgardinerne slap vi for, og det
samme gælder rationering på sukker og
kaffe, men længe kunne vi ikke færdes
frit - komme og gå, som vi havde lyst
til. Længe kunne vi ikke sidde sammen, synge sammen, spise sammen, fe-

ste sammen, tage afsked med hinanden
sammen, holde gudstjeneste sammen.
Men det er slut. Nu lysner det. Nu skal
vi igen til at vænne os til at være lidt
mere sociale. Lidt mere sammen, end
vi har været længe.
Og vi glæder os, for vi har savnet det.
Her i kirkebladet kan I læse lidt om,
hvad vi kan være sammen om frem til
sommerferien.
Alle vi, der har vores daglige gang i og
omkring vores skønne kirke og Storstue, ønsker jer alle et godt og glædeligt
forår.
De bedste hilsner fra Ole præst

Tak er kun et fattigt ord, når den gælder Else
Normalt mødes vi i menighedsrådet i
Storstuen, når vi skal gøre alt det, som
I har valgt os til at gøre. Men mandag
den 7. februar om aftenen mødtes vi
hos Dorte Leerbek på Smedebakken i
Tarup. Det var der (mindst) en rigtig
god grund til, for Dorte bor nabo til
sin svigermor, og det var virkeligheden
hende, vi ønskede at møde denne aften.
Denne særlige aften, skulle vi nok sige,
for det var præcis, hvad denne mørke
vinteraften blev. Vidunderlig. Festlig.
Og lidt vemodig.
Hvorfor nu det? Jo, Dortes svigermor
hedder Else Rasmussen, og den, der

ikke kender Else, ved ikke meget om
Sdr. Nærå Valgmenighed.
Igennem mere end en menneskealder,
i henved 40 år, har Else være vores kasserer, og hun har med sin store flid, sin
dygtighed og sit aldrig svigtende engagement været uforlignelig til at håndtere valgmenighedens medlemslister og
økonomi.
Ingen var i tvivl om, at Else alle dage
har kunnet føre et regnskab og holde
hus med pengene, hvad enten det var
i hendes job på radiatorfabrikken i
Hudevad, eller det var hos os i valgmenigheden.

Denne aften, den 7. februar, ønskede
vi fra menighedsrådet at sige Else 1000
tak for hendes trofaste indsats gennem
alle årene. Som de fleste af jer ved fra
nyhedsbrevet, vi sendte ud for nylig,
går vi over til det digitale medlemsprogram, der hedder KOMIT, og det
bliver fremadrettet Gunnar Vexlund,
der skal tage vare på de værdier, vi har
sammen og de bidrag, vi alle skal være
med til at yde, for at vi også om 25
eller 50 år kan have en valgmenighed
med sin egen kirke, som vore børn og
børnebørn kan få deres børn døbt i,
blive konfirmeret i, gift i og blive begravet eller bisat fra.
Men denne februaraften stod helt og
aldeles i Elses tegn. Pia havde lavet et
overdådigt kaffebord til os med hjemmelavet wienerbrød, rugbrødslagkage
som tyskerne kun kan drømme om at
lave den selv - og rigeligt med småkager. Og ind imellem, når vi fik gumlet
af munden, sagde vi tak. Tak til Else,
og tak til Svend Åge for lån af konen
i 40 år. Og så fik hun gaver: En smuk
Blomsterbuket, der bliver fornyet hver
14. dag det næste år. Det samme gælder ugebladet med de krydsord, som
Else holder særligt af. Og endelig har vi
sørget for, at Else ikke behøver at have
sin egen pung frem, hver gang hun skal
købe ind hos SPAR købmanden.
Det blev en aften med megen latter,
mange skønne minder og sjove anek-

doter. Og indimellem blev øjenkrogene
såmænd også lidt fugtige, når minderne blev særligt betydningsfulde.
Kære Else, vi takker dig af hjertet for
alt, hvad du har givet af tid, omsorg og
akkuratesse til vores dejlige valgmenighed. Der bliver stadig nogle ting, som
vi gerne vil have din hjælp til at få gjort
ordentligt, og det har du lovet at stå os
bi med. Og så ønsker vi det bedste for
dig og Svend Åge i dagene, der kommer.
De kærligste hilsener
fra os alle i menighedsrådet…
ja, i hele valgmenigheden!

Majstang for fuld folkemusik
Søndag den 15. maj holder vi traditionen tro vores majstangsfest.
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 14.00, og bagefter går vi - hvis
vejret ikke spiller os et køligt eller vådt
puds - ud på majstangen midt på plænen, hvor vi skal hygge os sammen et
par timer.
Og lige så sikkert er det, at vi vil kunne
nyde musikken hele eftermiddagen.
Violinisten Jørgen Dickmeiss og menighedens helt eget spillemandsorkester
medvirker nemlig både i kirken og
bagefter, når vi samles om majstangen.

Ny udstilling i Storstuen
Frem til slutningen af maj måned
udstiller billedkunstneren Kathrine
Haugaard Sørensen en del af sine
meget farverige malerier i Storstuen.
Kathrine Haugaard Sørensen, der er fra
Agedrup, siger selv om sin kunst: ”Jeg
maler i stærke, jublende farver, fordi
farverne giver energi og modspil.” Det
er mit ønske, at jeg gennem min brogede og alsidige kunst kan give beskueren
en oplevelse i egen fantasi.”
Vil I se yderligere billeder fra Kathrine
Haugaard Sørensen, kan I gå ind på
hjemmesiden www.khs-kunst.dk

Rejsegilde på udvidelsen
af Storstuen
Dato: Torsdag den 17. marts
kl. 15.00
Lige før jul vurderede vores byggeudvalg de indsendte tilbud fra håndværkerne på udvidelsen af Storstuen, og
det blev besluttet at lave en aftale med
Brdr. Kristiansen om, at de skulle stå
for realiseringen af vores nye, store byggeprojekt.
Som I nok allerede har set, er vi kommet godt i gang, og derfor holder vi
rejsegilde på tilbygningen torsdag den
17. marts kl. 15.00.
Måske har I allerede været på inde på
vores Facebook-side eller hjemmeside
og se de billeder, som Pia har lagt op
som dokumentation på processen.
Selve Storstuen, altså vores festlokale,
bliver ikke større, men vi glæder os
rigtig meget til at få mere plads ikke
mindst til stole og borde og alt det
andet, der har været presset sammen i
lokalet i den østlige ende af bygningen
indtil nu.
Vi forventer, at udvidelsen står færdig
til sommerferien, og mon vi så ikke
skal mødes engang i efteråret og fejre
alt det gode, der er sket? I hører nærmere i det kirkeblad, der kommer til
juli.

Foredrag med Simi Jan
Dato: torsdag den 24. marts
Tid: kl. 19.00
Sted: Storstuen
I 2003 blev Simi Jan uddannet som
journalist på Napier University i Skotland. I sin allerede lange karriere har
hun arbejdet for Politiken, DR og
BBC.
Simi Jan er i dag vært på TV2’s ”Go’
Aften Live”, men hun er måske mere
kendt som mangeårig korrespondent
for TV2 Nyhederne i Mellemøsten, og
hun har i en årrække boet i Pakistan og
Afghanistan - midt i de krige, som har
plaget begge lande. I sin anmelderroste
bog “Til te hos Taleban” fortæller Simi
Jan om konstant at søge efter en anden
side af historien. Om hvordan terror og kampen imod den - har påvirket og
forandret de to lande i de skelsættende
år, hun boede der. Men hun fortæller
også om at møde ubegrænset gæstfrihed fra fremmede, som lever midt i en
helt anden virkelighed.
Torsdag den 24. marts kommer hun til
os i valgmenigheden for at holde foredraget: ”Da Taliban tog magten”.
Måske kan I huske det: Den dag Taliban indtog Kabul, tonede Simi Jan
frem på de danske tv-skærme, direkte
fra Kabul, for at berette om verdenshistorien. Hun var samme dag landet

i Kabul med det sidste fly, inden alle
kommercielle fly blev indstillet. For da
alle begyndte at flygte, pakkede hun
sine ting og tog af sted.
De kommende dage var hun som en af
få internationale journalister - og den
eneste danske - helt tæt på de kaotiske
evakueringsscener ved lufthavnen, hvor
tusindvis af desperate kvinder, mænd
og børn forsøgte at flygte. Hun mødte
traumatiserede børn, der var blevet væk
fra deres forældre. Kvinder, der frygtede for deres liv og mænd i gråd.
Simi Jan blev senere selv evakueret i et
amerikansk transportfly sammen med
flere hundrede afghanere. Blot et døgn
inden et stort selvmordsangreb dræbte
mindst 182 mennesker heriblandt 13
amerikanske marinesoldater, netop der,
hvor hun havde befundet sig hver dag.
Kom og hør Simi Jans barske og personlige beretning fra frontlinjen.
Der er gratis adgang til dette spændende foredrag.

Mads udsender sit nye album
Dato: søndag 10. april
Tid: kl. 19.00
Vores organist Mads Klindt skriver:
Kom allesammen og vær med til at
fejre min debut-udgivelse, som har fået
titlen “Øjeblikke”.
I det seneste år har jeg sideløbende
med mit arbejde som organist her i
kirken og studielektor på skuespillerskolen, arbejdet på et album med
min egen musik. Udgivelsen blev gjort
muligt takket være støtte fra vores valgmenighed.

Det har været en helt fantastisk gave at
få lov at arbejde med mit eget udtryk
på denne måde, sammen med nogle
af landets dygtigste musikere: Palle
Hjorth, tangentmagikeren fra Højby,
Mads la Cour, flygelhorn, Anna Roemer, guitar, Laura Thorhauge Dam,
sang og Jacob Venndt; mundharpe.
Musikken er nordisk, inderlig og stemningsfuld, præget af mine oplevelser
som menneske her i verden - livets
“Øjeblikke”. Omkranset af mine egne

kompositioner, kigger Carl Nielsen og
Johannes Jørgensens “Sænk kun dit
hoved, du blomst” også forbi.
Ud over at den 10. april er min fødselsdag, så udgives musikken både digitalt
og på cd præcis denne dag, og jeg glæder mig til at fejre det med jer alle.
Vi spiller en del af musikken fra pladen, man kan købe cd’en og nyde et

glas bobler. I skrivende stund ved jeg,
at Palle Hjorth og Mads la Cour spiller
med, og håber også det kan lykkes at få
Anna og Laura med denne aften - men
det må tiden og kalenderne afgøre.
Jeg håber at mange af jer vil komme og
dele denne aften med mig og de andre
musikere - og tusind tak for støtten.
KH Mads

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. april 2022
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 det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer.
Valget gælder for en treårig periode
På valg er Dorte Leerbek, Christian Barkholt og Søren Møller.
Alle tre modtager genvalg.
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder et år
11. Evt.

Musikgudstjeneste
Langfredag
Tre solistuddannede musikere opfører
det kendte værk Stabat Mater af Giovanni Pergolesi om Jesu moders lidelser
ved Jesu korsfæstelse.
Organist Tina Christiansen, mezzosopran Anne Roed Refshauge og sopran
Lise Bech Bendix fremfører det smukke
og dramatiske værk for netop to sopraner og orgel i Sønder Nærå valgmenigheds kirke Langfredag kl. 14.00.
Værket beskriver Jomfru Marias sorg
og lidelse ved Jesu korsfæstelse.

Anne Roed Refshauge er en fantastisk
alsidig sanger, som både turnerer med
sin egen folkemusikkvartet Svestar, og
har skabt forestillingen “Kærligt hilset
fra Ingenmandsland”, samt har i flere
sæsoner har haft roller på Det Ny Teater og på Den Fynske Opera.
Lise Bech Bendix har sunget ved Den
Jyske opera og Den Fynske Opera,
og er en ofte benyttet oratoriesolist
og koncertsanger i hele landet. Hun
turnerer i år med sin og Povl Balslevs
opera for børn “DET STØRSTE &
det mindste”.
Udover det solistiske virke er hun ansat
i DR KoncertKoret.

De tre musikere og sangere er alle
uddannede fra den højtestimerede
solistklasse på Musikkonservatoriet i
henholdsvis Aarhus og Odense og har
alle tre været solister med Odense Symfoniorkester.
De tre har spillet sammen ved flere
lejligheder og netop Pergolesis Stabat
Mater fremfører de hver påske i forskellige kirker landet over.
Tina Christiansen er organist i Ansgars
kirke i Odense og er desuden en utrolig
flittig og berejst koncertorganist. Hun
har skabt Odense Orgelfestival, og har
modtaget flere legater for sit musikalske virke.

Tina Christiansen.

Anne Roed Refshauge.

Lise Bech Bendix.

Hans Tausen: Den
ivrige reformator
Dato: 4. maj
Tid: kl. 19.00
Sted: Storstuen
Den danske reformations officielle år er
1536. Sådan har vi lært i skolen, men
det hele var i gang meget før. Kirkehistoriker ved Københavns Universitet,
Rasmus H.C. Dreyer, fortæller i sit
foredrag om den danske reformation,
om byer og steder og den kamp, reformationen også blev. Og så skal vi
høre en hel del om den såkaldt danske
Luther: Hans Tausen, ”plovdrengen
fra Birkende by”, som B.S. Ingemann
kaldte ham. For var han egentlig så
luthersk, som vi ellers har lært? Hans
Tausen og de danske reformatorer ville
gøre et ukristeligt samfund kristeligt og
troende igen – koste hvad det ville.
Ny forskning har for første gang i
nærmest århundreder tilladt sig at gå
Tausens tekster og teologi igennem.
Og denne aften kigger vi Rasmus over
skulderen.
Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt,
ph.d. i kirkehistorie på Det Teologiske
Fakultet ved Københavns Universitet.
Han er formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Han har tidligere
været præst så forskellige steder som

Roskilde Domkirke – hvor Hans
Tausen også var prædikant – og på
Storebæltsøerne, Agersø og Omø. Han
udgav i 2020 bogen ”Hans Tausen
mellem Luther og Zwingli” (Syddansk
Universitetsforlag).

Sommersang med
musikalske venner
Hvad: Sommer-sangaften
Dato: 31. maj
Tid: kl. 19.00 i kirken
Kom og syng de lyse nætter ind sammen med Ole og Mads. De to har
til denne aften inviteret Mads’ gamle
ven, kontrabassisten Søren Østergaard
Pedersen, til at medvirke.
Ole leder os igennem aftenen og fortæller om sangene, og Søren og Mads
vil udover at akkompagnere, også spille
musik i nordisk tone. Sammen skal vi
synge sommeren ind med nogle af de
smukkeste sommersange, vi overhovedet har. Bagefter er der kaffe og hyggeligt samvær i storstuen.

Hvem vil give Pia en hånd?
I Sdr. Nærå får vi året igennem masser
af store, fælles oplevelser. Det gør vi,
hver gang vi:
•	holder formiddagshøjskole og møder
folk, der har oplevet lidt af hvert.
•	hører et foredrag med et menneske,
der har noget på hjerte.
•	mødes til sangaften og synger, så taget er ved at lette og det snurrer helt
ned i skoene.
•	når vi holder Majstangsfest i kirken
og på plænen med vores skønne folkemusikere i strålende solskin.
•	ser film i Storstuen om langskæggede
islandske brødre, der skjuler deres får
i kælderen eller vogter deres islandske
heste, som andre vogter rubiner.
•	fejrer fastelavn med tøndeslagning,
spiser pizza og kværner snolder i
lange baner.
•	mødes til Mortens aften med and i
endnu længere baner.
•	hører julesange og julehygger med
klip og gløgg for hele familien.
•	holder generalforsamling for alle,
fordi vi alle er med til at bestemme.
•	mødes nytårsaftensdag til bobler og
kransekage.
•	og hvad vi ellers finder på af gode
ideer til, hvordan vi kan mødes og
sammen fejre, at vi er i live og at vi
har hinanden til at sørge for, at det
fortsætter sådan.

Det er simpelthen så skønt, som vi kan
ønske os.
Og dog er der én af os, der har endnu
et ønske. Og det er Pia.
For hver eneste gang, vi andre sidder
og hygger os, har Pia været i gang, længe før vi kom. Med at gøre alting pænt
og rent og lækkert i Storstuen eller i
køkkenet, hvor hun har bagt alskens
gode sager til vore sideben.
Det gør hun med den største glæde,
men når vi har de store begivenheder
og fælles fester som f.eks. høstfrokost,
Mortens aften eller andet, vil Pia meget have en hjælpende hånd til nogle
af forberedelserne, at få stillet stole og
borde frem og få dækket op osv.
Og når så festen er slut, vil vi alle gerne
hjem og smide fødderne op og nyde
stilheden. Det gælder også Pia, så også
her kunne hun bruge nogle frivillige
hænder.
Derfor vil hun meget gerne, om nogen
af jer vil melde jer som hjælpere og blive
skrevet op på en liste af frivillige, der ind
imellem giver Pia en hånd med enten
forberedelserne eller oprydningen, så vi
alle kommer hjem i ordentlig tid.
Ring til Pia på 40 88 45 04 eller skriv til
hende på service@valgmenigheden.dk.

Kirkelige handlinger
Dåb:
August Brun Grøftehauge, født den 29. maj 2021, døbt den 24. oktober 2021,
søn af Anne-Marie Brun Grøftehauge og Anders Grøftehauge, Sdr. Nærå
Marie Majgaard Madsen, født den 27. juli 2021, døbt den 31. oktober 2021,
datter af Kathrine Majgaard Madsen og Mark Majgaard Madsen, Sdr. Nærå
Lijle Kvolsbæk Mede, født den 24. november 2020, døbt den 14. november 2021,
datter af Sanne Kvolsbæk Nielsen og Mikkel Mede, Rolfsted
Villamine Nissen Jakobsen, født den 13. august 2021, døbt den 21. november 2021,
datter af Kathrine Nissen Knudsen og Tobias Jakobsen, Revninge
Lærke Brizarr Ploug Holst, født den 21. juli 2021, døbt den 28. november 2021,
datter af Sabrina Ploug-Jørgensen og Mads Brizarr Villemoes Holst, Sdr. Nærå
Freja Kirstine Sølyst Nissen, født den 6. december 2021, døbt den 5. februar 2022,
datter af Ditte Kirstine Sølyst Pedersen og Klaus Bertram Nissen
Kaiser Oliver Kuhr, født den 20. september 2021, døbt den 5. februar 2022, s
øn af Pernille Kuhr Berthelsen og Kim Martin Ernstsen
Vielser:
Ingen vielser i perioden
Begravelser/bisættelser:
Svend Ejnar Frederiksen, Svendborg, bisat 22. oktober 2021
Ingeborg Hansen, Kerteminde, begravet den 3. november 2021
Grethe Nielsens, Odense N, bisat fredag den 19. november 2021
Louise Bram Cornett, Sdr. Nærå, begravet den 4. december 2021
Erna Kabel, Ferritslev, bisat den. 27. december 2021
Sigrid Desmareth, Ringe, bisat den 15. januar 2022
Grethe Barkholt, Skårup, bisat den 10. februar 2022
Kirsten Johanne Larsen, Ferritslev, bisat den 16. februar 2022

17. oktober 2021: Bertram Eliasen
Kuhn flankeredes af sin mor Caroline og far Mathias ved sin dåb i
valgmenigheden.

24. oktober 2021: August Brun
Grøftehauge ligger trygt i favnen
sin på gudmor Isabella, flankeret af
far Anders og mor Anne-Marie med
storebror Anton

31. oktober 2021: Marie Majgaard
Madsen blev båret af morbror Peter,
og storebror Laurits tørrede hendes
hoved forsigtigt ved dåben, så mor
Kathrine og far Mark kunne læne sig
tilbage og nyde det hele.

21 november 2021: Villamine
Nissen Jakobsen ved sin dåb sammen
med storebror Villum og far Tobias
og mor Kathrine

5. februar 2022: Lille Freja Kirstine
Sølyst Nissen blev båret af sin gudfar
Jeppe, men havde desuden mor
Ditte og far Klaus og sine søskende,
storebror Oscar og storebror Maja,
med til sin dåb.

5. februar 2022: Kaiser Oliver Kuhr
havde ikke bare mor Pernille og far
Kim med, da hun blev døbt den 5.
februar. Også storebror Leander var
med på første parket.

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.

Konfirmander den 24. april kL. 10.00
Nicoline Hansen, Årslev
Rasmus V. Hjorth Jensen, Asperup
Niels Christian Ryet, Årslev
Laurits Abildgaard Nonnegård, Sdr. Nærå
Loui Soelmark, Ringe
Josefine S. Krongaard-Mikkelsen, Sdr. Nærå
Isabella Bekker, Sdr. Nærå
Mads Köser, Sdr. Nærå
Ida Juhl Rasmussen, Sdr. Nærå

Sebastian Theodor Mørk Nielsen, Sdr. Nærå
Silje Bach Bøgelund Larsson, Sdr. Nærå
Birk Asbjørn Andersen, Årslev
Mia Stausholm, Rolfsted
Monika Juul Barfod Givoni, Sdr. Nærå
Emma Nordgaard Jakobsen, Hudevad
Amalie Frydensberg Rasmussen, Årslev
Carla Pagh, Sdr. Nærå

Kontakter
Bestilling af Storstuen:
Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

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

Formand:
Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Præst:
Ole Kobbelgaard
Tlf. 30 64 21 25
praesten@valgmenigheden.dk

Graver:
Michael Brødholt
Mobil 25 38 77 25
graver@valgmenigheden.dk

Servicemedarbejder
Pia Pedersen, tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Organist:
Mads Klindt Poulsen
Tlf. 61 69 36 56
madsklindt@gmail.com
Følg med på vores hjemmeside: valgmenigheden.dk og find os på :
www.facebook.com/valgmenigheden

Gudstjenester marts - juni 2022
Mar. 22
06.
13.
20.
27.

Tid
10.00
10.00
10.00
10.00

Præst
OK
OK
MN
OK

Bemærkninger i øvrigt
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste søndag

April 22
03.
10.
14.
15.
17.
24.

10.00
10.00
17.00
14.00
10.00
10.00

MN
OK
OK
OK
OK
OK

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag med efterfølgende fællesspisning i Storstuen
Langfredag Musik og oplæsning
Påskedag med Rene Sommer, trompet
Konfirmation, sangerinde Julie Ben Semmane medvirker

Maj 22
01.
07.
15.
22.
26.

10.00
10.00
14.00
14.00
10.00

OK
OK
OK
AC
MN

2. søndag efter påske
Dåbsgudstjeneste OBS: Lørdag
Majstangsfest gudstjeneste med fuld musik i kirken og udenfor
5. søndag efter påske
Kr. Himmelfartsdag

Juni 22
05.
12.
19.
26.

10.00
10.00
10.00
14.00

OK
OK
OK
OK

Pinsedag, tværfløjtenisten Karen Marie Sørensen medvirker
Trinitatis søndag Indskrivning af de nye konfirmander
1. søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste i Hudevad med kaffebord og midsommersang

Juli 22
03.
10.

10.00
10.00

OK
OK

3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis

OK: Ole Kobbelgard

MN: Michael Nielsen

AC: Anders Carlsson

OBS: Vi holder sommerferie fra mandag den 11. juli til og med søndag den 7. august.
I ferieperioden vil der på telefonsvareren på 30 64 21 25 bliver oplyst, hvor I skal henvende jer for at få hjælp i
forbindelsen med f.eks. dødsfald eller lign.

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Prædikanter:

