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Har I tænkt over, om kristendom-
men egentlig er andet og mere end 
uforståelige ord i en gammel, støvet 
bog? I ved, sådan en læderindbunden 
moppedreng i flere-kilo-klassen, som 
præsten ind imellem (rundt regnet 
hver søndag morgen) tager ned fra en 
kold og halvfugtig hylde ovre i kirken, 
og med bagsiden af hånden forsigtigt 
lige tørrer den værste støv af, hvoref-
ter han giver sig til at bræge højt (og 
ubegribeligt længe) om fortabte søn-
ner, kanaanæiske kvinder, blodtørstige 
zeloter, gammeltestamentlige profeter 
med underlige navne, vorherres åsyn 
og ikke mindst miskundhed og alskens 
andre forunderligheder, der næppe 
siger moderne mennesker ret meget…. 
om noget overhovedet? 

Uanset om I har - eller ikke har - tænkt 
over det… her kommer svaret: Ja. 
Ja, kristendommen er andet og mere 
end døde ord.  Først og fremmest er 
det verdens bedste fortælling om, hvad 
det vil sige at være menneske. Til alle 
tider.
Og det er den skønneste fortælling om, 
hvad der kan ske, hvis vi mennesker 
tager den kærlighed, som Jesus kom 
for ikke bare at fortælle os om, men 
selv vise os, ind i hjertet. Og ikke bare 
ind, så vi fx bliver bevægede, når vi ser 

Kristendommen er andet og mere end ord
noget smukt og rørende. Nej, så langt 
ind, at vi reagerer, når vi ser noget, der 
er værd at reagere på. Smukt, sørgeligt, 
forfærdeligt eller uendeligt uretfærdigt. 
Ja, kristendom er andet og mere end 
blot ord. Det er også handling, når 
det er påkrævet. Ordene kan jo ellers 
være gode, ja de kan være så fine, som 
et menneske formår at formulere dem, 
men hvis de »blot« forbliver svævende 
rundt i de frommeste af alle luftlag 
i al deres formfuldendte retorik og 
æstetiske skønhed, vil de ad åre fortyn-
des, forglemmes og blive til.... nå ja, i 
bedste fald: en stadig lettere lun brise, 
der kan mildne luften for selv de mest 
forbenede får.

Kristendommen skal have et velgøren-
de remtræk til virkeligheden, der som 
bekendt hele tiden ændrer form, så vi 
er nødt til at holde ikke bare samtalen 
om den i gang, men også forholde os 
til den i daglig handling – og ikke bare 
om søndagen. 
Som valgmenighed - og som enkelt-
personer - skal vi turde være en del af 
det levende fællesskab, der i ord og 
handlinger lever evangeliet ud, dvs. har 
øje for, hvornår mennesker er i nød 
eller på spanden eller bare trænger til 
en hjælpende hånd eller et trøstende 
kram . 



Lader vi det blive ved ordene, kan vi 
let ende som kustoder i et mumme- og 
mumlespil, hvor præstens mange ord i 
gudstjenesten er det bedste sovemiddel 
på markedet.

Hvorfor siger jeg nu alt dette? 
Jo, for indimellem støder man på no-
get, hvor kristendommens kerne, den 
betingelsesløse accept, hjælp og kærlig-
hed, vi skal vise os selv og hinanden, 
pludselig træder frem.
For mig skete det om morgenen den 
17. februar, klokken 07.45. Jeg sad 
i slåbrok og slubrede kaffe, mens jeg 
læste Politiken, der denne fredag havde 
en historie om den dansk/tyrkiske 
kvinde Sabrina Gazier, som havde (og 
har) sin søster og hele hendes store 
familie boende i byen Gaziantep, der 
var en af de hårdest ramte byer i for-
bindelse med det skrækkelige jordskælv 
i Tyrkiet og Syrien for nylig. Sabrina 
gik, så snart hun hørte om katastrofen, 
i gang med at ringe til alle, hun kendte 
dernede. Forgæves. Efter nogle timer 
fik hun den vidunderlige besked, at 
ingen i hendes familie var døde. Men 
det var der tusinder og atter tusinder 
af deres venner og naboer, der var. Og 
millioner ville højest sandsynlig blive 
hjemløse. 
Og sådan gik det også.
Så var der pludselig langt fra Danmark 
til Tyrkiet. Sådan var der sikkert mange 

herboende tyrkere og syrere, der følte. 
Blot ikke Sabrina Gazier. 
Hun er et menneske, der handler. Hun 
besluttede sig for straks at tage derned 
og hjælpe. 
Men først tog hun i LIDL, for de for-
talte dernedefra, at de var i desperat 
mangel på varmt tøj, tæpper og… mo-
dermælkserstatning.
Det klarer jeg, tænkte Sabrina, og en 
ansat viste hende ud på lageret, hvor 
hun fik lov til at købe al den mo-
dermælkserstatning, de overhovedet 
havde. Og babymos.

LIDL lovede at hjælpe hende med at 
få fragtet de 50 kg. modermælkserstat-
ning ud i lufthavnen.



Da kom hun op til kassen med al mo-
sen, spurgte ekspedienten med et stort 
grin, hvor mange børn hun i grunden 
havde. Hans smil stivnede, da han 
hørte om baggrunden for hendes helt 
usædvanligt store indkøb. I stedet rejste 
han sig, fandt sin pung frem og sagde: 
”Jeg vil gerne have lov til at betale for 
al modermælkserstatningen”. 
En kassemedarbejder i LIDL?
Jeg var nødt til at stille mit kaffekrus, 
der ellers om morgenen er vokset sam-
men med min venstre hånd, fra mig 
og hive et stykke af køkkenrullen af 
for lige at kunne få tørret de fugtige 
øjenkroge.
Se det, kære venner, er alt det, som 
kristendommen handler om. Samlet i 
én handling. Ikke i tusindvis af flotte 
ord om endnu finere hensigter. 

”Så lær mig da, Herre, at dig til behag /
jeg bruger det pund, mig blev givet, / 
at fylde med hæderligt virke min dag, /
at hjælpe og værne om den, som er svag, /
at elske, thi deri er livet. /
Og giv mig til sidst / 
et navn, Herre Krist, /
som er i din livsbog indskrevet!”

”Jeg vil gerne have lov til at betale for 
al modermælkserstatningen”.

Vi kan aldrig tage kristendommen til 
indtægt for nogle bestemte handlinger 
i nogle bestemte situationer. Det lader 
vi de totalitære regimer og fanatiske 
religiøse grupperinger om. Men vi kan 
handle, når vi ser eller hører om men-
nesker, der er kommet gruelig galt af-
sted… på de ene eller den anden måde.
Vi kan vise, at kærligheden er den dy-
beste sandhed, som Jesus ville vise os - i 
ord OG handlinger! 

Vi kan ”..elske, thi deri er livet”, som 
vi synger i fjerde og sidste vers i K.L. 
Aastrups oversættelse af Sundell’s vid-
underlige høstsalme ”Du gav mig, o 
Herre, en lod af din jord”:

Jeg ønsker jer alle et godt forår, en god påske og en skøn pinse med sol på alle tage.



Nyt fra Menighedsrådet
Foråret er lige på spring, erantis og 
vintergæk er de første bebudere af, at vi 
går mod lysere tider. 
Forår betyder også generalforsamling. 
Vi tyvstartede med en ekstraordinær 
generalforsamling i januar, hvor salg af 
Espegyden 1 og vedtægtsændringer var 
på dagsordenen. 
Generalforsamlingen mente ikke, at 
Espegyden skulle sælges. Derfor er vi 
nu i gang med at undersøge mulighe-
derne for nedrivning. Villaen er i dårlig 
stand, og vi må som valgmenighed ikke 
være udlejer. 
Vi undersøger også, om vi må beplante 
matriklen. Vi håber at kunne give 
nogle svar på disse spørgsmål til gene-
ralforsamlingen samt et overslag over, 
hvad det vil koste.
På den ekstraordinære generalfor-
samling fortalte vi også om, at alle vil 
modtage nye 10 års kontrakter/forplig-
tigelseserklæringer pga. skatteregler. En 
del af jer underskrev en papirudgave på 
den ekstraordinære generalforsamling, 
men nu sender Gunnar  dem ud til alle 
medlemmer til digital underskrivelse. I, 
der har skrevet den nye under manuelt 
behøver så ikke gøre det igen.
Fremadrettet vil ægtefæller få hver sin 
opkrævning af medlemsydelse. Første 
gang vil den kvindelige part i ægteska-
bet få tilsendt et girokort. Vi beder jer 

om at tilmelde det til PBS, da det ko-
ster en del at udsende girokort.
Menighedsrådet og ansatte med ægte-
fæller har også afholdt en inspirations-
dag/visionsdag, hvor mange spændende 
ideer kom på bordet. Vi vil nu samle 
dem i et idekatalog og implementere 
dem hen ad vejen. 
Lige nu arbejder vi med budgettet. Vi 
har en del ønsker, bla. ny beplantning 
ud mod Espegyden, opførelse af nyt 
skur til Michaels maskiner og affalds-
sortering samt nye møbler til glasgan-
gen i Storstuen. 
Da generalforsamlingen er den øverste 
myndighed i Valgmenigheden, håber 
vi, at vi ses til den ordinære generalfor-
samling onsdag den 26. april.

Torsdag den 10. november havde vi en 
helt igennem vidunderlig Mortens aften i 
Storstuen. Maden var fra SPAR, og den var 
virkelig god... og rigelig!
Borgmester Hans Stavnsager holdt en levende 
og varm festtale, vi drak af dunken, og sam-
men sang vi af hjertets lyst fra Højskolesang-
bogen.



Biblioteket og Kirken
Sidste år var jeg i Odeon og hørte en 
talk, som det så moderne hedder, mel-
lem musiker Simon Kvamm og pro-
fessor i psykologi Svend Brinkmann. 
Temaet for deres samtale var: Hvad vil 
det sige at være menneske i dag? Hvor-
dan balancerer vi mellem muligheder 
og forpligtelser, fødder og rødder, tra-
dition og fornyelse, tro og viden, det 
lokale og det globale, det barnlige og 
det voksne, håbet og realismen, cen-
trum og periferi? 

Jeg tænker, at det er temaer og spørgs-
mål, som flere end jeg i større eller 
mindre grad kan nikke genkendende 
til, og særligt i en tid, hvor alt nærmest 
ser ud til at være i opbrud. 

I Odeon i sommers blev der sagt meget 
klogt i løbet af den lune sommeraften, 
men særligt én passus er blevet hæn-
gende i mig, noget Svend Brinkmann 
sagde: “Kun på biblioteket og i kirken 
kan vi være uden krav og betingelser, 
uden at skulle præstere”. Bingo, tænkte 
jeg og kunne dengang som nu mærke 
den ro min krop bliver fyldt af. 

At besøge biblioteket vil for langt de 
fleste være drevet af lyst, et indre behov 
for at få opfyldt en glæde, en forvent-

ning, en nysgerrighed på noget eller 
slet og ret at finde ro og fordybelse. 
Der er ingen krav eller forventninger til 
at skulle låne sidste nye roman af Ma-
ren Uthaug. Det er faktisk helt ok at 
sidde stille og nyde at læse Tintin, også 
selv om jeg bliver 55 år lige om lidt. 
Der er simpelthen ingen betingelse til, 
at jeg skal læse eller låne noget bestemt.

Det samme kan man sige om kirken 
og gudstjenesten. Når jeg træder ind i 
kirken, er jeg bare mig,
der er ingen krav eller betingelser til 
mig, jeg skal ikke præstere, jeg skal blot 
være. Jeg behøver ikke kunne dagens 
salmer eller kende dagens tekst. Det er 
ok bare at sidde og tage imod, jeg skal 
ikke yde noget til gengæld.

Ordet er frit:



Som et moderne menneske er jeg ind-
imellem både optimistisk og overvæl-
det på samme tid. Hvor har jeg mange 
muligheder for at forme mit liv efter 
lige netop de værdier, der giver mening 
for mig. Og samtidig kan jeg miste 
mod, overblik og indimellem næsten 
fodfæste, når jeg mødes af, hvad jeg 
tror, er omverdenens forventninger og 
krav til, hvordan det moderne menne-
skes tilværelse bør tage sig ud. 
Derfor fandt Svend Brinkmanns ord 
om biblioteket og kirken så meget gen-

klang hos mig. Fordi det både er ok og 
helt nødvendigt at finde de åndehuller, 
hvor der ikke skal præsteres, hvor der 
ikke er krav og betingelser. Om du er 
alene, i selskab med Lukas, Lissner eller 
Lucky Luke, er i den sammenhæng 
uden betydning. 

Stafetten gives videre til Maria Stampe 
Kronborg-Mikkelsen, som i næste kir-
keblad er “Menighedens stemme”.

Dorte Leerbek

Søndag den 15. januar tog menighedsrådet med ægtefæller ud til Tøystrup Gods til en arbejds-
dag, hvor ideerne fik frit løb. Til at hjælpe os lidt i gang havde vi lektor Johannes Andersen fra 
Ålborg Universitet, der gav sit indsigtsfulde bud på, hvor kristendommen står i dag.



Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 26. april 2023 
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 kommende år

7.  Behandling af indkomne forslag
     Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 12. april

7a. Forslag til revidering af vedtægter. 
 Ændringsforslag kan ses på hjemmesiden

7b.  Status på Espegyden 1

8.  Valg af menighedsrådsmedlemmer. 
 Valget gælder for en treårig periode.
      På valg er Joachim Stampe Krongaard Mikkelsen, 
 Susanne Jakobsgaard og Lars Nordgaard Jakobsen.
      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.



Kom og hør de unge talenter
Dato: 11. marts
Tid: 16.00
Sted: Kirken
Kom til en dejlig eftermiddagskoncert i 
folkemusikkens tegn! 
Lørdag den 11. marts får vi besøg af 
to orkestre fyldt med talentfulde unge 
folkemusikere, under ledelse af nogle 
af landets bedste folkemusikere. De vil 
spille en koncert for os fuld af energi 
og spilleglæde. Musikstilen er nutidig 
folkemusik, der står med begge ben 
plantet solidt i den danske tradition.
Folkalicious består af unge folkemusi-
kere i alderen 16-25 år, som er blevet 

optaget i orkestret efter en optagelses-
prøve. De mødes en gang om måneden 
i Odense og øver, og har allerede spillet 
flere koncerter. Orkestret ledes i år af 
violinisten Annelene Toft Christensen 
og harmonikaspilleren Anders Ring-
gaard Andersen.

Folknoise er “junior-gruppen” med 
de 12-15-årige. Alle unge der elsker 
at spille musik, og som er gode til det! 
Orkestret ledes i år af violinisten Jørgen 
Dickmeiss, fløjtenisten Mads Kjøller 
Henningsen og Peter Sund, som er 
både guitarist og projektleder.

Talenter indenfor folkemusikken.



Påskens gudstjenester
Skærtorsdag med fælles spisning
Dato: 6. april
Tid: 17.00 - 20.00
Sted: Kirken og Storstuen
Vi begynder med gudstjenesten kl. 
17.00, hvor vi hører om den aften, da 
Jesus indstiftede nadveren, og bagefter 
går vi over i Storstuen, hvor vi spiser 
sammen.

Menuen ligger også fast: Vi skal have 
lammesteg fra årets første lam ude fra 
Bodil og Ejvind Kristiansen ude i Hu-
devad.

Til de af jer, der ikke før har prøvet at 
være med denne stemningsfulde efter-
middag og aften: 
Skynd jer at få jer meldt til på hjem-
mesiden eller hos Pia på mailadressen 
service@valgmenigheden.dk eller mobil 
40 88 45 04. Sidste tilmelding er man-
dag den 3. april.

Langfredag: musik og læsninger
Dato: 7. april
Tid: 10.00
Sted: Kirken
Gudstjenesten Langfredag bliver noget 
ganske særligt, da vi vil blande dagens 
læsninger fra Jesu lidelseshistorie med 
musikken fra vores organist Mads’ de-
butalbum “Øjeblikke”. 

Mads har inviteret musikerne Mads 
la Cour og Palle Hjorth med i kirken 
på henholdsvis flygelhorn og diverse 
tangenter. 
Mads la Cour spiller bl.a. med DR 
Bigband, og Palle Hjorth spiller fast 
med både Poul Krebs, Peter Sommer 
og Signe Svendsen.

Påskedag med sol og Sommer
Dato: 9. april
Tid: 10.00
Sted: kirken
Påskemorgen er gudstjenesten én stor 
fest. Derfor kommer vores gode ven, 
René Sommer naturligvis hele vejen fra 
Holland for at give dagen ekstra kulør 
og spille med på trompet. 
Det er altid en stor fornøjelse at have 
René på besøg og lytte til hans gyldne 
toner på trompeten, i samklang med 
både orgel og flygel. 

Mads, Palle og Mads.



Frivillige havefolk søges
Generalforsamlingen på den ekstraor-
dinære generalforsamling onsdag den 
25. januar 2023 mente ikke, at vores 
ejendom beliggende Espegyden 1 skul-
le sælges. Lejer er fraflyttet allerede pr. 

Årsmøde i maj på Djursland
Vores forening af frie, grundtvigske 
valg- og frimenigheder holder i år sit 
årsmøde med Norddjurslands Valgme-
nighed som værter.
Tidspunktet er weekenden den 20. 
-21. maj, og det er som sædvanligt så-
dan, at valgmenigheden betaler de 650 
kroner, det koster at deltage i årsmø-
det, mens I selv arrangerer transporten 
til og fra mødet. Der er som regel fæl-
leskørsel i nogle biler. Programmet kan 
I se på flere måder. Der kommer nogle 
print af programmet, som kommer til 
at ligge i kirkens våbenhus, så I ad den 
vej kan orientere jer. 

I kan også gå ind på foreningens
I år skal I tilmelde jer hos Susanne 
Jakobsgaard på Susannejakobsgaard@
gmail.com eller mobil 60 90 21 10.
Så sørger Susanne for, at vi bliver til-
meldt samlet.

1. december 2022, og derfor står huser 
pt tomt - såvel inde som ude.
Det ser ikke så godt ud. Derfor søger 
vi nu nogle frivillige, der vil påtage sig 
den opgave at holde haven pæn og or-
dentlig, imens vi undersøger, hvad vi så 
stiller op med huset og grunden.
I kan melde jer til Michael graver på 
telefon 25 38 77 25.

Påskesøndag er fest og glæde, lys og 
forår, og én stor fejring af livet og op-
standelsen, så denne dag fylder vi kir-
kerummet helt ud med de bedste ord, 
de skønneste toner og verdens bedste 
salmesang. 

Vel mødt til påskens gudstjenester!

René og Mads.



Frihedsaften med levende lys 
i kirken
Dato: 4. maj
Tid: 19.00 - 22.00
Sted: Kirken og Storstuen
Sidste år var vi en helt pæn flok, der 
mødtes i kirken for at fejre Danmarks 
befrielse den 4. maj om aftenen. Vi 
sang en del af de sange, der skal synges 
denne aften, og Ole læste op af den lit-
teratur, der knytter sig til denne særlige 
frihedsaften i vores fælles historie.
Bagefter gik vi hjem. Det gør vi ikke i 
år.
Når vi sunget og fejret den frihed, der 
er så uendelig vigtig for os, går vi i 
Storstuen og spiser varme hveder sam-
men. Og det hele foregår naturligvis 
med levende lys i hver en vindueskarm.
Velkommen til en stemningsfuld aften 
med sang, musik, oplæsning og fælles-
skab omkring bordene. 

Globetrotter og keramiker (2)
Dato: 10. maj
Tid: kl. 10.00
Sted: Storstuen
For nylig havde vi højskoleformiddag 
med Mette Kvist Jørgensen, der bor 
nede på Helnæs. 
Mette er keramiker med meget mere, 
og hun var her for at fortælle om sine 

Søndag den 8. januar fejrede vi kirkens 
fødselsdag ved at lade den fremragende pianist 
Ulrich Stærk indvi vores flygel i kirken. I sit 
store program spillede Ulrich også Rued Lang-
gaards værk ”Insektarium”, hvor der bla. i 
noden står, at pianisten skal se ”vanvittig” ud. 
Det lykkedes da meget godt, kan vi konstatere.
Vidunderlig koncert med musik fra øverste 
hylde!

ture til Færøerne. Med sig havde hun 
en stor stak vidunderlige billeder og sin 
uforlignelige evne til at fortælle.
Vi havde en skøn formiddag, men vi 
nåede slet ikke at blive færdige.
Det råder vi nu bod på, for onsdag den 
10. maj kommer Mette igen og fort-
sætter, hvor hun slap… eller noget, der 
ligner. Glæd jer til (endnu) en formid-
dag med formiddag med Mette.

PS: I, der ikke var med sidste gang kan 
selvfølgelig sagtens ”stige på” denne 
dag. 



Majstangsfest med Lindvedkoret
Dato: 14. maj
Tid: 14.00 - 17.00
Sted: Kirken og plænen
Kom og vær med til at fejre somme-
rens komme ved vores traditionsrige 
majstangsfest. Vi begynder ganske som 
vi plejer med en gudstjeneste i kirken, 
hvor Lindvedkoret og deres orkester 
medvirker, og bagefter går vi ud på 
plænen og rejser majstangen, danser og 
synger, og så er der kaffe og kage i det 
grønne. 
Her vil koret også synge både for og 
med os. 

Lindvedkoret blev startet på Lindved-
skolen (Steinerskolen) for 38 år siden, 
af Sven Skovbakke, der har musikalsk 
pædagogisk uddannelse fra konservato-

riet i Odense, og som samlede interes-
serede forældre til et kor. 
Sven Skovbakke er stadig korets diri-
gent, og nogle af  kormedlemmerne  
har været med fra den spæde start. 
Koret er et blandet kor, og er opdelt i 
fire stemmer, og synger både verdslige 
og kirkelige sange, fra renæssance til 
nutid. 
De synger normalt a capella, men har 
musikledsagelse ved større arrangemen-
ter som dette. Derfor har de samlet et 
lille orkester udvalgt af de store elever 
på skolen (skolen har HF) evt. sup-
pleret med musiklærere og andre fra 
kredsen omkring dem. 
Vi har derfor en særlig oplevelse i ven-
te, så tag hele familien i hånden og vær 
med til at fejre sommeren.

Der blev kastet længselsfulde blikke mod tønderne ved fastelavnsfesten den 19. februar. Men 
snart gik det løs, trækøllerne kom frem, og løjerne kunne begynde.



Pinsegudstjeneste med tværfløjte
Dato: 28. maj
Tid: 10.00
Sted: Kirken
Kom og vær med til at fejre pinsesolen 
til denne smukke gudstjeneste, hvor 
vidunderlige Karen Marie Sørensen 
medvirker på tværfløjte. 

Karen Marie medvirkede ved pinse-
gudstjenesten sidste år, og vi blev alle 
fuldstændig blæst bagover af hendes 
fantastiske tværfløjtespil, så det er en 
stor glæde at kunne byde hende vel-
kommen igen. 
Vi skal synge pinsens mange smukke 
salmer og nyde musikken, som sam-
men med ordene til os den dag må få 
det hele til at gå op i en højere enhed. 
Og apropos pinsesol, så glæder vi os 
til atter at nyde Hans Peters smukke 
pinse-altertavle, som selvfølgelig er 
oppe denne dag. 

Karen Marie Sørensen gjorde sig be-
mærket i musikverdenen i en meget 
ung alder, da hun blev optaget som 
elev hos den kendte fløjtevirtuos, sir 
James Galvway.

Hun har studeret både på Syddansk 
Musikkonservatorium, og på Hochs-
chule für musik und Theater i Ham-
borg. 
Hun har modtaget flere priser i sit 
virke som fløjtenist, og har i flere sam-
menhænge spillet med bl.a. Odense 
Symfoniorkester. Karen Marie Søren-
sen debuterede fra Syddansk Musik-
konservatoriums solistklasse i 2020.

Vi glæder os!



Gudstjeneste under åben 
himmel
Dato: 25. juni
Tid: 14.00
Sted: Hudevad
Husk vores årlige udendørs gudstjene-
ste, der også i år kommer til at foregå 
ved Hudevad sø. 
Datoen i år er den 25. juni, så vi ser 
frem til høj sol og ditto humør.
Rent praktisk vil et skilt vise jer vejen 
dertil. Det står på Hudevad Byvej lige 
før nr. 28 når man kommer fra Sdr. 
Nærå. Og så er der sæføli’ kaff’ og kag’ 
bagefter.
Vi ses!

Højskoledag for hele familien
Dato: 26. aug. 2023
Tid: Fra kl. 13.00 og resten af dagen
Sted: Storstuen og kirken
Lørdag den 26. august holder vi Høj-
skoledag, og vi vil allerede nu lige slå et 
slag for denne festdag, der er for hele 
familien.
Vi planlægger en mangfoldig eftermid-
dag med flere værksteder for både børn 
og voksne. Vi arbejder på at der både 
er noget for både hænder, stemmer og 
fødder. 
Eftermiddagen vil afsluttes i Kirken 
med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard, som 
vil give en musikalsk og inspirerende 
underholdning. Kaya Brüel og Ole 
Kibsgaard kendes fra Morgensang på 
DR og har turneret rundt i landet med 
deres fællessangskoncerter. 
Med deres alsidige, vidtfavnende musi-
kalitet og gode humør, føres publikum 
på en musikalsk tur. 
Vi håber derfor på, at vi alle kommer 
i glad stemning og får god appetit til 
middagsmaden i storstuen, hvor fælles-
sangen kan fortsætte.

På trods af de stigende priser på el havde  vi 
også i år lys i det store træ ud til Stationsvej – 
til glæde for små som store.



Dåb 5. november Pelle Gram Flyvbjerg

Dåb 15. januar Theodor Søndergaard Larsen

Dåb 5. november Oscar Junker Skovly

Dåb 5. november Thomas Kirkeløkke Christensen



Dåb 4. februar Ellie Sylvest Wieben Wils

Vielse 5. november Jeanette Jensen og Jesper Kirk

Dåb 22. januar Noah Græns Jakobsgaard

Dåb 4. februar Poul Busk Nielsen



Kimia Rasooli, Odense S
Julie Nordal Haufer Munch, Sdr. Nærå
Ida Ellegaard Frederiksen, Tarup
Cecilie Bo Wozniak Jørgensen, Nr. Lyndelse
Mathilde Bo Wozniak Jørgensen, Nr. Lyndelse
Elias Helvig Nielsen, Oure
Lune Pauli Haugaard, Årslev
Gustav Vestergaard Borum, Ryslinge
Lukas Bjerregaard Schjødte, Sdr. Nærå

Årets konfirmander ved 
konfirmationen den 16. april 
kl. 10.00 i Sdr. Nærå 
Valgmenighed:

Også i år var vores adventsgudstjeneste en særlig oplevelse med besøget af SNUK, ungdoms koret 
fra Svendborg. De unge mennesker i koret var simpelthen så fabelagtige med en levende og 
entusiastisk klang, der nåede helt ned på bageste kirkebænk.
Og efter gudstjenesten gik de med over i Storstuen, hvor de fortsatte løjerne, mens vi nød et godt 
glas gløgg og varme æbleskiver. SNUK står for Svendborg Ny Ungdomskor og ledes af Povl Chr. 
Balslev og Ulrich Klostergaard, så det er særdeles erfarne, musikalske kræfter i det sydfynske.

Kirkelige handlinger
Begravelser/bisættelser:
Henning Mølgaard Korsholm, Villestofte, 
bisat den 23. november 2022
Jørgen Andersen, Sdr. Nærå, 
bisat den 1. december 2022
Arne Knold, Sdr. Nærå, 
bisat den 5. januar 2023
Steen Christoffersen, Ore, 
bisat den 12. januar 2023
Hans Rasmus Skovløkke Jørgensen, Ore, 
bisat den 2. februar 2023

Æret være deres minde



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
organist@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

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 marts-juni 2023  
Marts Tid Præst Bemærkninger i øvrigt
05.  10.00 MN 2. søndag i fasten
12. 10.00 OK 3. søndag i fasten
19. 10.00 OK Midfaste søndag
26. 19.00 OK Maria bebudelses dag, aftengudstjeneste

April   
02. 10.00 OK Palmesøndag
06. 17.00 OK Skærtorsdag m. fællesspisning i Storstuen
07. 10.00 OK Langfredag Liturgisk musikgudstjeneste
09. 10.00 OK Påskedag med Rene Sommer på trompet
16. 10.00 OK Første søndag efter påske konfirmation
23. 10.00 MN 2. søndag efter påske 
30. 19.00 OK 3. søndag efter påske Aftensgudstjeneste

Maj   
06. 10.00 OK Lørdagsgudstjeneste med dåb
14. 14.00 OK 5. søndag efter påske
18.  10.00  MN Kristi Himmelfarts dag
28.  10.00 OK Pinsedag med Karen Marie Sørensen, fløjte

Juni   
04.  10.00 OK Familiegudstjeneste med fællesspisning og  Rottefængeren Jens og alle hans andre dyr
11.  10.00 OK Første søndag efter trinitatis med Konfirmandindskrivning i Storstuen
18.  10.00 MN  2. søndag efter trinitatis 
25. 14.00 OK Udendørs gudstjeneste i Hudevad

Juli   
02. 10.00 MN 4. søndag efter trinitatis
09. 10.00 OK 5.  søndag efter trinitatis
16.   Ferielukket (uge 28)
23.    Ferielukket (uge 29)
30.   Ferielukket (uge 30)

August   
06. 10.00 OK 9.  søndag efter trinitatis
12. 10.00 OK Lørdagsgudstjeneste med dåb
20. 10.00 OK 11. søndag efter trinitatis 

Prædikanter:   OK: Ole Kobbelgaard       MN: Michael Nielsen       
Ved uopsættelige henvendelser kan I kontakte: 
Uge 28 og 29:  Anders Carlsson, Vejstrup,  mobil: 40 47 59 19 
Uge 30:   Anders Lundbeck, Kerteminde, mobil: 40 38 30 68


