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Præstens hjørne
Ord skaber virkelighed. Ikke nødven-
digvis lige med det samme og måske 
heller ikke præcis på den måde, som vi 
forestiller os. 
Men over tid.
Vi kender det godt. Hvis vi fx bliver 
ved med at gentage den samme usand-
hed, ja så kan det til sidst være lidt 
svært at huske, hvad det nu var, der var 
sandt, og hvad der var det modsatte, 
en løgn. 
I mange familier har man nagelfaste, 
sanktionerede fortællinger om, hvem 
man er som familie. Hvem er vi, alle vi 
medlemmer i Sørensen-klanen? Jo, nu 
skal I bare høre, og så vælter det eller 
frem med muntre anekdoter.

På samme måde skrives vores fælles 
historie, hvor alt det vigtige bliver 
fremhævet, mens alt det uvæsentlige 
må finde sig i at ryge ud i glemslens 
mørke. Anderledes kan det vel ikke 
være?.... Eller kan det? 
Er vi nødvendigvis enige om, hvad 
der er det væsentlige, og hvad vi snildt 
kan glemme alt om, for det er jo ikke 
andet end krusninger på en ellers rolig 
overflade?
Mens jeg skriver disse linjer har vore 
politikere i et par uger ført valgkamp, 
og det bliver i min optik sværere og 
sværere at få øje på egentlige politi-

ske budskaber, altså regulære bud på, 
hvordan vort land skal ledes, hvordan 
de enorme rigdomme, vi producerer i 
fællesskab skal fordeles mellem os, eller 
hvordan vi vil indrette os i et samfund, 
der efter alle fremskrivninger og prog-
noser kommer til at bestå af en befolk-
ning, der bliver ældre og ældre.
Hvem skal betale for alle dem, der ikke 
længere har helbredet eller kræfterne til 
at yde den indsats, som andre måske 
forventer af dem? Kan ”Arne” regne 
med, at vi har noget, vi kalder pension 
om ti eller tyve år? 

Nyligt afdøde og tidligere udenrigs-
minister, Uffe Ellemann Jensen, blev 
– ikke længe før sin død – af Kristeligt 
Dagblad bedt om at pege på noget af 
det mest optimistiske, han kunne få øje 
på i vores tid.
Længe sad han helt stille. Så sagde den 
fynske venstremand og redaktør, Jens 
Peter Jensens, knægt noget, som jeg 
bed mærke i. Han sagde:
”Jeg skal være ærlig og sige, at jeg kæm-
per noget med det. Meget tyder på, at 
det gamle kinesiske ordsprog ’Gid du 
må leve i interessante tider’ udspiller 
sig for øjnene af os i disse år. Ordspro-
get er jo ikke ment venligt, men i aller-
højeste grad tænkt som en forbandelse. 
Men det kan sgutte nytte noget! Vi er 
nødt til at bevare en vis optimisme. 
Vi er simpelthen nødt til at tro på, at 



vi kan gøre det bedre i morgen, hvis 
ikke vi synes, at vi gjorde det godt nok 
i dag.”
Han har – og havde – ret, den gode 
Uffe. Og måske mere, end han kunne 
ane, selv med det imponerende udsyn, 
han byggede op i løbet af et langt liv i 
landet tjeneste. Vi lever vitterlig i ”inte-
ressante tider”. 

Måske har vi vænnet os til at se på 
demokratiet som noget næsten selvføl-
geligt, indført i 1849 og så var det bare 
ligesom det.
Så må vi tro om, for i disse år skrider 
moralen for, hvad mennesker mener, 
de kan gøre, mene, sige, tillade sig…

En ikke helt uvæsentlig baggrund for 
disse skred finde vi i biblen, eller rettere 
i de ord, som de, der var før os, valgte 
at bruge, når de for eksempel skulle 
oversætte Skabelsesberetningen fra de 
mellemøstlige originalsprog til dansk. 
Således hedder det i 1. Mosebog, 
kapitel 1, vers 26-28: 
”Gud sagde: ’Lad os skabe mennesker 
i vort billede, så de ligner os! De skal 
herske over havets fisk, himlens fugle, 
kvæget, alle de vilde dyr og alle kryb-
dyr, der kryber på jorden.’ 
Og det har vi så gjort lige siden. Her-
sket. Underlagt os. Og så har vi hersket 
lidt mere, og hele tiden med et velud-
viklet blik for, hvad vi kunne få ud af 

Ole præst fangede en luftig engel på himlen for nylig.



naturen. Hvordan vi kunne berige os 
på naturens bekostning.

Længe gik det godt. Men ikke længere. 
Vi ser det hver dag. I fjernsynet, på 
vores pc’er eller tablet. Storme, som 
verden ikke har set dem før. Oversvøm-
melser, som sender tusinder og tusin-
der på flugt. Tørkeområder, der lægger 
land øde og gør afgrøder til noget, der 
hører historiebøgerne til.
I vores umættelige trang til at herske 
og underlægge os har vi i årtier været 
i fuld gang med at tømme jorden for 
ressourcer, samtidig med at vi reducerer 
antallet af Guds mindste skabninger 
med rekordfart.
Jamen, skal vi så ikke bare lade fanden 
tage de sidste og tilslutte os tidens mot-
to: ”Bare det holder min tid ud”?
Nej, vi skal ikke. Vi skal kæmpe. Og vi 
skal finde nye ord, der kan være med 
til at skabe en ny overbevisning, en ny 
tro, der kan – om ikke flytte bjerge så – 
skabe en ny virkelighed, hvor alle pro-
blemer ikke blot løses gennem vækst, 
større huse, hurtigere biler, længere og 
længere rejser til fjernere og fjernere 
destinationer…

Verdens rigeste mænd er forlængst i 
gang med at undersøge mulighederne 
for at rejse ud i rummet. Til Mars. For 
at bo der. For aldrig at dø… som alle 
vi andre dødelige ellers er henvist til. 

Og gudskelov for det. For vi har intet 
at frygte.
Vi kan passende begynde med bibelen. 
I stedet for at hænge os så voldsomt i 
ordet ”herske” kunne vi jo tolke Ska-
belsesberetningen lidt anderledes end 
tidligere tiders teologer. I stedet for 
kunne vi bruge formuleringen ”tage 
vare på” eller måske ligefrem ”passe på”.
Jeg er ret sikker på, at det er præcis det, 
Vorherre har tænkt på, da Han skabte 
os i sit billede med en bevidsthed, der 
i princippet gør os i stand til at stoppe 
op, overveje hvad vi har gang i… og 
så lægge vore vaner om. Gå nye veje. 
Plante til i stedet for hele tiden at 
rykke op.
Tænk, om vi med vores kristendom i 
ryggen kunne gå ud og møde verden 
med den dybe overbevisning, at nu 
skal vi til at tage hånd om, værne om, 
det mest værdifulde, vi mennesker 
nogensinde har fået forærende: Guds 
Skaberværk. Guds grønne jord med det 
vidunderlige blå skær, der ser så fortryl-
lende ud fra rummet. Lyder det naivt. 
Tja, det gør det givetvis. Men hvad 
er alternativet? Og husk så lige på, at 
kineserne altså har flere ordsprog end 
det ene, som Uffe trak frem. Et andet 
lyder: ”Selv den længste rejse begynder 
med det første skridt.”
Ord skaber virkelighed.

Præstegården oktober 2022



Nyt fra Menighedsrådet
Efteråret er over os, og snart er det vin-
ter. Så det er med andre ord nu, vi har 
bedre tid til at gå i kirke og til arrange-
menter i Storstuen.
Vi har mange gode arrangementer og 
fine musikindslag til vores gudstjene-
ster. De er værd at opleve.
Vi er færdig med vores udvidelse af 
Storstuen. Det er blevet så godt. 
Nu er vi ved at få lagt en plan for be-
plantning ud mod Espegyden. Vi kig-
ger på beplantningen på begge sider af 
indkørslen fra Espegyden, og vi laver 
også ny belægning i selve indkørslen. 
Vores indkørsel er gravet op på kryds 
og tværs. Vi venter i skrivende stund 
på de nye fjernvarmerør. Vi håber, de 
snart bliver lagt, så vi igen kan færdes 
på gårdspladsen. Vi glæder os, til der 
bliver lukket op for fjernvarmen. Vores 
energiudgifter er jo, som alle andre 
steder, steget eksplosivt. 

Vi forsøger at spare, hvor det er muligt. 
Vi har rigtig mange gravsten stående 
i vores Lapidarium. Her er gravsten 
blevet sat, når grave er nedlagt. Det er 
ikke meningen, at alle gravsten skal stå 
her. Derfor vil vi løbende foretage en 
udvælgelse og sende en del til knusning 
hos stenhugger.
Vi har besluttet, at vores unge medlem-
mer ikke skal betale før de er fyldt 25 

år. De modtager et brev fra os i deres 
E-Boks, når de fylder 18 år, hvor de får 
information, om at de automatisk er 
selvstændigt medlem og først skal be-
tale, når de er fyldt 25 år. 
Men de skal selvfølgelig ind og sætte 
flueben i skattemappen. Når de fylder 
25 år, skal de betale på lige fod med 
alle andre. Ligeledes skal de huske at 
give vores forretningsfører besked ved 
flytning.
Endelig har vi i år besluttet ikke at hol-
de julefrokost. I stedet har vi inviteret 
ansatte og menighedsrådsmedlemmer 
med ægtefæller til en Visionsdag søn-
dag den 15. januar efter gudstjenesten. 
Vi skal lære hinanden bedre at kende 
og vi skal arbejde med forskellige em-
ner/visioner for vores fremtid.

Søndag den
19. februar 
kl. 10.00
Fastelavn, gudstje-
neste og derefter 
pizza og tøndeslag-
ning for alle i 
Storstuen.

Husk fastelavns-
gudstjeneste



Minikonfirmander forår 2023
Alle børn, der går i 3. klasse kan igen 
i år gå til mini-konfirmand 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 børnegudstje-
neste fastelavnssøndag den 19. februar. 
Efter gudstjenesten går vi over i Stor-
stuen og spiser pizza sammen. Og så 
slår vi katten af forskellige tønder og 
bliver kattekonger og dronninger og får 
snolder.

Om undervisningen: Med afsæt i bør-
nenes naturlige nysgerrighed vil jeg 
lære dem både kirken og kirkegården 
at kende, jeg vil fortælle en masse gode 
historier fra bibelen, jeg vil lære nye 
sange og - hvem ved? - måske laver vi 
vores egne bønner.

Uden mad og drikke dur heltinden 
overhovedet 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 undervisnin-
gen, der ligger på følgende dage:
ons. den 11. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 18. januar kl. 15.00-16.30 
ons. den 25. januar kl. 15.00-16.30
ons. den 01. februar kl. 15.00-16.30
ons. den 08. februar kl. 15.00-16.30
VINTERFERIE
søn. den 19. februar kl. 10.00-13.00

Håber, at vi ses. 
hilsen Ole præst

Udstillinger i Storstuen
Går du med en kunstmaler i ma-
ven, eller kender du nogle, som 
gerne vil udstille i Storstuen?

Vi vil gerne have forskellige ud-
stillinger hen over året.
Kontakt Pia på mail service@
valgmenigheden.dk eller mobil 
40 88 45 04.



Menigheden har ordet
Fra og med næste kirkeblad prø-
ver vi noget nyt, der i princip-
pet involverer alle medlemmer 
i valgmenigheden. Under titlen 
”Menigheden har ordet” giver vi 
nu plads til, at I kan komme til 
orde med alt mellem himmel og 
jord. Det kan være korte beskri-
velser af egne oplevelser, der har 
fæstnet sig i sindet, rejseminder, 
tanker om alt det, vi har tilfælles, 
eller det, I er optaget af lige nu.
I bestemmer. Og som den, der 
fortæller, bestemmer I også, 
hvem der skal skrive som den 
næste i rækken, for ”Menighe-
den har ordet” bliver en stafet, 
hvor den, der skriver, finder 
næste bidragsyder, som så finder 
den næste og så videre. 
Første bidragsyder er Dorte Le-
erbek, der bor sammen med sin 
Per i Tarup og sidder i menig-
hedsrådet. Dorte er, som sikkert 
også en del af jer andre, optaget 
af de tanker og ideer, som Svend 
Brinkmann så flittigt har øst ud 
af gennem de senere år, så glæd 
jer til Dortes tanker i bladet, der 
kommer til marts 2023.
Derefter er det Dorte, der sender 
stafetten videre….

Allehelgens-gudstjenesten 
Dato: søndag den 6. november
Tid: kl. 19.00
Sted: Kirken

Ved denne særlige aftengudstjeneste, 
hvor vi mindes vore døde løbet af året, 
medvirker tidligere musiker i Odense 
Symfoniorkester og flere gange solist 
her hos os i valgmenigheden, Søren 
Friis, på sin cello. Så kom og vær med 
til en både smuk og stemningsfuld 
Allehelgensgudstjeneste i Valgmenig-
heden. Der vil være tændte fakler på 
kirkegården og ved kirken, og efter 
gudstjenesten er der mulighed for at 
tage et lys med fra våbenhuset og op på 
kirkegården, op til gravene, hvor jeres 
kære ligger. Men inden vi når så langt 
vil der i kirken være salmesang, præ-
diken og det smukkeste sammenspil, 
når Mads og Søren Friis sammen lader 
musikken fylde rummet og vore sind, 
så de skaber plads til ro og eftertanke 
ved hjælp af musikken. 
Og som altid læser Ole alle navnene 
op på dem, vi har mistet det seneste år. 
Sammen kan vi så lade tankerne gå lidt 
på langfart og mindes og ære dem.



Grundtvig og kvinderne
Dato: mandag den 21. november
Tid: Kl. 19.00
Sted: Storstuen
Grundtvigs liv og tanker blev i høj 
grad formet af de kvinder, der omgav 
ham. Forestillingen ”Grundtvig og 
Kvinderne” fortæller primært om de 
kvinder, der prægede hans tanker, ideer 
og digtning: de tre koner, de lige så 
mange elskerinder samt alle de skønne 
kvinder, der krydsede hans vej og satte 
sig varige spor i rim, vers og tænkning.
Forestillingen, vi skal opleve denne af-
ten, former sig som en fortælling med 
indlagte fællessange og musik. 

De medvirkende er: 
Else Mathiassen, fortæller, danser og 
foredragsholder. Else er desuden med-
leder og fast underviser på ”Fortælle 
Akademiet”. Fhv. forstander på Vest-
jyllands Højskole. Har bl.a turneret i 
ind- og udland med teater- og danse-
forestillinger. 

Karen Sørensen, musiker og forfatter 
til bøgerne: ”Dramatik - en grundbog” 
og ”Dramatik - en teaterhistorie”. Ka-
ren er pianist i jazzorkestret “River Jazz 
& Blues Band” og blues bandet “Blu-
e4two All stars”. Medvirket i en række 
andre forskellige musikalske sammen-
hænge. 

Torben Lassen, trompetist, kompo-
nist, arrangør, tekstforfatter, teatermu-
siker og orkesterleder af jazzorkestret 
“River Jazz & Blues Band”. Torben har 
desuden medvirket i utallige musikal-
ske sammenhænge indenfor jazz, folke-
musik, verdensmusik m.m.

Vel mødt i Storstuen til en forrygende 
tur gennem Grundtvigs liv.

Globetrotter og keramiker
Dato: 29. november
Tid: kl. 10.00
Sted: Storstuen
Da jeg i sin tid var forstander på Rys-
linge Højskole, fik jeg et tip, der skulle 
vise sig at blive meget værdifuldt. ”Du 
skulle tage at ansætte Mette Kvist Jør-
gensen nede fra Helnæs som jeres nye 
lærer i keramik”, lød rådet til mig fra 
en af de andre lærere.



Og det har jeg aldrig fortrudt, selv om 
ansættelsessamtalen ikke helt forløb, 
som jeg havde forestillet mig. Mette 
var venligheden selv, smilende og med 
et vindende væsen, men så sagde hun 
pludselig: ”Ja, du skal altså ikke regne 
med, at jeg bliver her for altid. Jeg ar-
bejder nemlig kun så længe, at jeg har 
sparet nok op til, at jeg kan rejse igen.”
Jeg tænkte: ”Det var da alligevel en ær-
lig og usædvanlig melding, men der var 
noget over Mettes væsen, der fortalte 
mig, at det kunne højskolen sagtens 
være tjent med… og mere til.
Og det viste sig at holde stik. 
Når Mette havde penge nok, tog hun 
vadmelssækken på ryggen og benene på 
nakken, og så gik det afsted, afsted… 
ud i verden. Ud at opleve andre men-
nesker, der har haft helt andre vilkår 
at leve et menneskeliv på. Ud at bo 
sammen med dem. Ikke noget med 
fine forhold eller tilbagetrukne luksus-
hoteller. Nej, Mettes indre antropolog 
og etnolog ville tæt på. Så tæt på som 
menneskene ville lade hende komme. 
For at lære. For at blive klogere. På 
menneskene og på sig selv. 
Dengang var det især Sydamerika, der 
havde hendes store interesse, men de 
senere år har hun været på Færøerne 
flere gange. Og hun er netop kommet 
hjem fra en af disse ture med en or-
dentlig bunke vidunderlige billeder og 
en masse oplevelser rigere.

Og nu kommer hun her hos os. 

Snyd ikke jer selv for en højskolefor-
middag med en spræl-levende kvinde, 
højskolelærer, keramiker og meget, 
meget mere.

De 9 læsninger
Dato: 4. december
Tid: kl. 10.00
Sted: Kirken
Traditionen tro har vi den særlige, en-
gelske gudstjeneste ”De 9 læsninger” 
på 2. søndag i advent, altså den 4. de-
cember.
Konfirmanderne læser i alt 9 forskellige 
småstykker op fra bibelen, som alle pe-
ger hen på det, der skal ske lidt senere 
på måneden, når det bliver jul, nemlig 
Jesu fødsel.
Vi skal høre konfirmanderne læse op 
fra bibelens allerførste kapitler, men 
der bliver også uddrag fra profeternes 
både barske og glade forudsigelser om 
den lille dreng, der skal komme og 
forandre verden fuldstændig.
Musikalsk skruer vi også lidt op for 
blusset denne dag, idet vi har bedt 
sangeren Peter Ebsen komme synge for 
os i skønt sammenspil med Mads ved 
orglet og flygelet. 
Alle er velkomne til en smuk og rø-
rende gudstjeneste.



Adventsgudstjeneste og 
julehygge
Dato: søndag 11. december
Tid: Kl. 13.00
Sted: Kirken og Storstuen
Sidste års udgave af vores advents-
gudstjeneste var en særlig oplevelse, og 
derfor  glæder vi os meget til at få be-
søg af SNUK-koret, ungdomskoret fra 
Svendborg, igen i år.
De unge mennesker i koret var sim-
pelthen så fabelagtige, så vi med 
det samme bookede dem til også at 
komme og medvirke i år igen. Der 
venter os en stor musikalsk oplevelse, 
fuld af syngende nærvær og sprudlende 
livskraft. 

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 Klosterga-
ard, så det er særdeles erfarne kræfter, 
vi får på julebesøg denne eftermiddag. 

Vi starter med en musikgudstjeneste i 
kirken, hvor SNUK-koret medvirker 

og forkæler os med smukke sange. Ef-
ter gudstjenesten går vi så i Storstuen 
og får et glas gløgg og æbleskiver. Her 
vil SNUK synge lidt mere for os.

Velkommen til alle

Julen for fuld musik
Alt tyder i skrivende stund på en helt 
”normal” jul uden kedelige restriktio-
ner eller begrænsninger på, hvem, der 
må komme til hvilke gudstjenester.
Og gudskelov for det!
Og derfor ser julegudstjenesterne for 
2022 således ud:

24. december: kl. 14.30 og 16.00
25. december: kl. 10.00
26. december: kl. 19.00
31. december: kl. 11.00 (OBS tidspunkt!)

Efter gudstjenesten nytårsaftensdag går 
vi samlet i Storstuen og nyder et glas 
gode bobler, inden vi takker hinanden 
for året, der gik, og går hver til sit.
Ved samtlige gudstjenester undtagen 
2. juledag medvirker Rene Sommer, 
der vender hjem for at glæde os med 
sit delikate trompetspil. Det er en 
kæmpefornøjelse, og det hører sig bare 
til med lidt messingsuppe før vi sætter 
kniven i anden, gåsen eller den sprøde 
flæskesvær.
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Festlig indvielse af vores flygel
Dato: 8. januar 2023
Tid: 16.00 - 20.00
Sted: Kirken og Storstuen
(til en let anretning)
Valgmenighedens fornemme flygel i 
kirken har for længst givet os et væld 
af fine oplevelser, når Mads fx slipper 
fantasien løs og fortolker videre på 
Oles prædikener med nogle minutters 
plads til at fordøje og tænke lidt over 
budskaberne.

Også i koncertsammenhæng har vores 
fine, tyske Sauter flygel vist, at det kan 
stå distancen og fylde vores smukke 
kirkerum med de fineste toner og deres 
tilhørende overtoner. 
Men vi har aldrig rigtigt fået det ind-
viet, som ethvert fantastisk instrument 
må kunne regne med. Altså sådan 
rigtigt!
Det sker nu. Til vores fødseldagsfest 
søndag den 8. januar har vi indbudt 
en af Europas fineste koncertpianister 
og akkompagnatører for snart sagt 
alverdens sangere og instrumentalister, 
Ulrich Stærk.
Hos os kommer han dog alene, den 
gode Ulrich Stærk, der siden sin debut 
i København i 1989 haft en omfat-
tende karriere i Europa med koncerter i 
bl.a. Paris, Wien og London. 
Han har samarbejdet med kunstnere 

som Yo-Yo Ma, Barbara Frittoli, Inga 
Nielsen og Rubinstein Kvartetten samt 
været solist med adskillige orkestre ver-
den over i klaverkoncerter af Chopin, 
Mozart, Ravel, Bartók, Sjostakovitj, de 
Falla, Beethoven, Grieg, Gershwin og 
Czerny. 

Ulrich Stærk har desuden optrådt ved 
en række festivaler i Helsinki, Glasgow, 
Arc-et-Senans og Paris. I øvrigt har 
han uropført en mængde dansk klaver-
musik, ikke mindst i udlandet. Stærk 
har som en af de få i verden indspillet 
musik af den amerikanske guldalder-
komponist Louis Moreau Gottschalk 
og medvirket som akkompagnatør på 
talrige indspilninger. 
Ved siden af sin travle koncertkarriere 
er Ulrich Stærk docent ved Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium.
Efter koncerten, der falder i to afdelin-
ger, går vi i Storstuen, hvor vi byder på 
en let anretning og et godt glas vin… 
og en god snak.



100 år med Grundtvig i Kerala
Dato: 19. januar
Tid: kl. 19.00
Sted: Storstuen
Valgmenighedspræst og formand for 
vores sammenslutning af frie grundt-
vigske fri- og valgmenigheder, Laura 
Lundager Jensen fra Osted Valgme-
nighed, har været en tur i det sydlige 
Indien, nærmere betegnet Kerala pro-
vinsen for at være med i fejringen af et 
enestående projekt: Sevamandir pige-

skolen, der for nylig  kunne fejre 100 
år med grundtvig i grundvandet… og 
undervisningen.

Jo, den gamles tanker lever stadig over-
alt på kloden, og denne aften vil Laura 
fortælle os om, hvordan Niels Frederik 
Severin Grundtvig tager sig ud set gen-
nem indiske briller.
Vi skal høre om projektet og se en 
masse af de billeder, som Laura tog.



Vi fejrer Fortællingens dag
Dato: tirsdag den 24.  januar
Tid: Kl. 10.00
Sted: Storstuen
FORTÆLLINGENS DAG fejres hvert 
år den 24. januar, på folkemindesam-
ler Evald Tang Kristensens fødselsdag 
(1843 – 1929) og hele den efterføl-
gende uge.
Således også i 2023, hvor I kan møde 
præsten og fortælleren Unna-Pernille 
Gjørup Jensen, der er født og opvokset 
i vores nabolag, i Allerup, men nu bor 
i Jylland.
Om det at fortælle siger Unna-Pernille:  
”Måske har jeg i grunden fortalt altid. 
For fortællinger har, så længe nogen 
kan huske, handlet om menneskelivet, 
og har været med til at gøre os klogere 
på det… og på hinanden. Og det er 
derfor, jeg fortæller: For at vi kan blive 
klogere på hinanden.”

Som teologistuderende var Unna-Per-
nille levende optaget af de grundtvigske 
’vandårer’, og hun har brugt meget tid i 
de frie grundtvigske sammenhænge.
I øvrigt er hun døbt her i vores valgme-
nighed. 

Hendes barndom var fuld af fortællin-
ger… på friskolen og i hjemmet. Even-
tyr, sagaer, bibelhistorie, alle urmyter-
ne, kort sagt og de største fortællinger 
fra den store litteratur. Og altsammen 
historier, der dannede billeder på net-
hinden og bar med videre frem i livet, 
lige til i dag.
Denne tirsdag formiddag fortæller 
Unna-Pernille om den finske forfatter, 
Robert Åsbackas, roman ”Orgelbygge-
ren” fra 2008 om den 78-årige Johan-
nes Thomasson, der går ind i sit livs 
efterår.

Da døden finder ham, er han blevet 
rigere på mennesker og fællesskab.
Hans liv begynder sin afrunding på en 
smuk og kold septemberdag, hvor hans 
krop begynder at nedbrydes parallelt 
med Kristi krop. For Buxtehudes kor-
værk fra 1680 ”Membra Jesu Nostri” er 
både ledetråd og er reelt akkompagne-
ment til romanen.

En roman om svigt, smerte og trøst og 
kærlighed.
En formiddag i fortællingens tegn.



Arne Haugen Sørensen har illustreret 
Garcia Lorca´s poesi og digte, som er 
båret af den samme fascination af ”El 
duende”. Sprogligt indfanger Lorca 
den mørke kærlighed og lidenskab i en 
hvirvlende vildskab, vekslende mellem 
drøm og virkelighed. 

Musikken, der ledsager ordene, er af 
den argentinske tangokonge, Astor 
Piazzolla, og den bevæger sig i det 
samme eksistentielle spændingsfelt og 
tilføjer fortællingen en sanselig dimen-
sion. Titler som ”El Tango del Diablo” 
”Romance del d¨Diablo” ”Vayamos al 
Diablo” og en række andre værker er 
en del af fortællingen. 
Foredragsholder og oplæser denne 
aften er valgmenighedspræst Anders 
Carlsson, mens musikken leveres af 
”TangoCatz Quartet”, der består af kla-
rinettisten Anna Klett, cellisten Anne 
Vilain,  Marie Wärme på accordeon, og 
pianisten Selma Hande Gade. 

Koncert med lidenskab 
og urkraft
Dato: 23. februar 2023
Tid: Kl. 19.00
Sted: Kirken
Kunstneren Arne Haugen Sørensen, 
der har udsmykket mange af vore 
kirker herhjemme og har sit eget mu-
seum, har en meget personlig måde at 
formidle og fortolke det religiøse på.
Nu bliver hans univers levendegjort i 
en sansemættet fortælling i billeder, po-
esi og musik. Fortællingen udfolder det 
andalusiske begreb ”El duende”, som 
Arne Haugen Sørensen er meget opta-
get af. El duende kan beskrives som en 
kraftfuld og mørk, nærmest dæmonisk 
og underjordisk inspiration, der be-
mægtiger sig kunstneren. Et voldsomt 
kunstnerisk udtryk opstår, rodfæstet i 
fortiden - de døde kommer til orde, og 
taler gennem kunstneren. 



Udflugt til Flensborg
Dato: 18. marts
Tid: 08.00 - ca. 18.00
Sted: P-pladsen ved Storstuen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
lørdag den 18. marts 2023, for da tager 
vi alle sammen afsted på en heldagstur 
i bus til Flensborg.
Vi skal, udover at se selve byen, der 
bl.a. udmærker sig ved at en fantastisk 
hyggelig, historisk bykerne, også besøge 
byens søfartsmuseum. 
Og med kyndig hjælp fra provst for de 
danske menigheder i Sydslesvig, Hasse 
Neldeberg Jørgensen, skal vi høre om 
de helt særlige bånd, der er mellem 
Danmark, DSUK (Danske Sømands- 
og Udlandskirker), som kirkerne i 
Sydslesvig er en del af, og så det danske 
mindretal i Sydslesvig. 

Højskoledag for hele familien
Dato: 26. august 2023
Tid: Hele dagen
Sted: Kirken og Storstuen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
næste år, nærmere betegnet ved lørdag 
den 26. august 2023, for vi er allerede 
nu godt i gang med at planlægge en 
glad og mangfoldig eftermiddag og 
aften. 
Vi arbejder på, at der bliver aktiviteter 
at vælge imellem uanset om du er barn, 
ung eller voksen. Og vi  satser på, at 
der er aktiviteter for dig, uanset om du 
er til at sidde stille, bruge dine hænder, 
stemme eller gerne vil bevæge dig. 

For selvom Danmark ligger tæt på, er 
der fortsat et behov for at fastholde 
danskheden i det nordlige Tyskland. 
Det og meget andet hører vi om, når 
vi besøger Helligåndskirken midt på 
gågaden i Flensborg, hvor der er blevet 
holdt danske gudstjenester siden 1588. 
Undervejs skal vi naturligvis nyde et 
herligt måltid mad i en af byens mange 
restauranter.
Glæd jer til en forhåbentlig både given-
de og oplysende tur til det allernordlig-
ste Tyskland.
Tilmelding på hjemmesiden.



Kirkelige handlinger
Dåb:
Willads Hedelund Greve, født den 27. april 2022, døbt den 3. september 2022, søn 
af Tine Hedelund og Martin Greve
Agnete Marie Guldbæk Jørgensen, født den 14. juni 2020, døbt den 9. oktober 2022, 
datter af Elise Kingo Guldbæk Rossing og Lasse Birkholm Jørgensen 

Vielser:
Sofie Højgaard Jørgensen og Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg, Odense SØ, viet lørdag 
den 16. juli 2022
Kirstin Skovløkke Jørgensen og Kristoffer Lidegaard Vetter, Havndrup, viet lørdag den 
8. oktober 2022
Stinne Sørensen og Simon Vincent Max Gerbild, Sdr. Nærå, viet lørdag den 15. okto-
ber 2022

Begravelser/bisættelser:
Terje Jensen, Nyborg, bisat den 26. juni 2022
Annette Marie Bjørn Madsen, Sdr. Nærå, bisat den 7. juli 2022
Erna Munk, Sdr. Nærå, bisat den 11. august 2022
Poul Simonsen, Ringe, bisat den 28. september 2022
Jens Chr. Hvelplund, Sdr. Nærå, bisat den 14. oktober 2022

Æret være deres minde

Smukke detaljer af vinklaser og blade fra gitteret om-
kring nadverbordet vidner om smed Hans Rasmussens 
kolossale kunnen indenfor sit fag.

Menighedens fødselsdag blev efter corona-forsinkelse 
fejret lørdag den 10. september med en hel gospeldag, 
der afsluttedes med en skøn koncert. Tak til Mads og 
alle hans musikalske venner, der understøttede koret på 
fornemste vis. Vi rundede af med tapas og den bedste 
vin, den af mærket ”Ad Libitum”.



Stinne Sørensen og Simon Gerbild blev viet i vores 
skønne kirke lørdag den 15. oktober. Vi ønsker jer hjer-
telig tillykke, velkommen til Sdr. Nærå og ikke mindst 
velkommen i valgmenigheden.

Kirstin Skovløkke Jørgensen og Kristoffer Lindegaard 
Vetter sagde »ja« og Ole præst sagde »amen« ved de 
unge menneskers vielse 8. oktober, og så jublede begge 
familier og forsvandt ud i den lave efterårssol for at fejre 
kærligheden.

Konfirmander lagde hårdt ud med lejrweekend på 
Thurø, og vi var også i Gorilla Park i Svendborg. Her 
leger Elias oppe under trækronerne.

Det store træ ved præstegårdens venstre ende er fældet, så 
nu kan Ole præst og Vorherre rigtig få en snak om livet 
og døden og alt det midt imellem.



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

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

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. 
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Gudstjenester november 2022 - marts 2023  
Nov. 22 Tid Præst Bemærkninger i øvrigt
05. 10.00 OK Dåbsgudstjeneste (OBS: lørdag)
06.  19.00 OK Alle Helgen – vi mindes vore døde
13. 10.00 OK Børnegudstjeneste – om Noas Ark
20. 10.00 OK Sidste søndag i kirkeåret
27. 10.00 OK 1. søndag i advent

December 2022
04. 10.00 OK 2. søndag i advent med ”De 9 læsninger”
11. 10.00 OK 3.  søndag i advent, musik med SNUK- koret
18. 10.00 MN 4.  søndag i advent
24.  14.30 OK Juleaften, med Rene Sommer på trompet
24. 16.00 OK Juleaften,  med Rene Sommer på trompet
25. 10.00 OK Juledag,  med Rene Sommer på trompet
26.  19.00 OK 2. juledag
31.  11.00 OK  Nytårsaftensdag (OBS: tidspunktet)

Januar 2023
08. 16.00  OK Fødselsdagsfest, ingen gudstjeneste
15.  10.00 OK 2. søndag efter Hellig 3 konger
22. 10.00 OK 3. søndag efter Hellig 3 konger
29. 19.00 MN Sidste søndag efter Hellig 3 konger, aftensgudstjeneste

Februar 2023
04. 10.00 OK Lørdagsgudstjeneste med dåb
12. 10.00 OK Seksagesima søndag
19. 10.00 OK Fastelavn, gudstjeneste og derefter pizza og tøndeslagning for alle i Storstuen
26. 19.00 OK 1. søndag i fasten, aftengudstjeneste

Marts 2023
05.  10.00 MN 2. søndag i fasten
12. 10.00 OK 3. søndag i fasten
19. 10.00 OK Familiegudstjeneste
26. 19.00 OK Maria bebudelses dag, aftengudstjeneste 
 
Prædikanter:   OK: Ole Kobbelgaard       MN: Michael Nielsen


