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En skikkelse helt uden pragt 
foragtet af hver mand 
Kendt med sygdom, 
kendt med smerte 
hånet og forhadt 
Mishandlet, plaget og forladt 
helt ind i dødens nat. 

Man gennemborede hans lemmer 
slagtet som et lam 
Han åbned’ ikke munden 
mens man slog og piskede ham 
Blandt røvere fik han sit kors 
blandt rige dog sin grav 
Men hvem ku’ vide, staklen der 
ku’ bryde dødens arv

Aldrig før har denne jord 
set et menneske så stort 
Uden krone uden pragt 
dog universet i sin magt 

Den dag blev helveds’ vælde knust 
Han åbned’ himmelen 

Den mand som verden kasted’ bort 
var Guds enbårne søn 
Al synd, al straf blev lagt på ham 
han knuste synd og død 
Gav håb til mennesker på jord 
da hans blod det flød.

Nu står Guds lam ved Himlens port 
med udstrakt kærlighed 
Og intet menneske har set 
en sådan herlighed 
Han blev vejen til Guds hjerte 
i vor synd og skam 
Da sendte Gud sin kære søn 
som skyldfrit offerlam 
 
Aldrig før har denne jord 
set et menneske så stort 
Uden krone uden pragt 
dog universet i sin magt 

Af Torben Støjberg Callesen

En spire voksed’ frem af ørknens 
nådesløse sand



Her midt i februar hvor jeg skriver dette, 
er det ikke til at vide, hvordan vejret er i 
marts, når kirkebladet kommer. Måske 
er vinteren forbi. Måske har vinteren 
for alvor indfundet sig med frostgrader 
og kælkevejr og snemænd i alle haver. 
Nja, det tror jeg dog ikke for alvor på. 
Men det kan stadig være koldt og blæ-
sende og vådt og KEDELIGT.

En ting er dog sikker: lyset jager lang-
somt men sikkert mørket på flugt, solen 
viser os at der er lysere tider på vej. 
Mørket må vige morgen og aften og 
selv om vi ikke mærker solen så meget 
endnu, så ser vi, at den er der. Der er 
håb forude.

Også Coronanen er på vej ud. efter-
hånden som de fleste har været smittet 
og samfundet næsten lagt ned af syg-
dom og isolation, så ser det bedre og 
bedre ud. Vi kan ikke vide, hvordan det 
vil gå senere på året, men vi er fri for 
restriktioner, vi kan mødes og arbejde 
og gå i skole - uden tests og mundbind. 
Mange har været ramt på helbred eller 
på levebrød. Nu er det tid at kæmpe os 
op igen og få sat en hverdag sammen, 
som kan fungere. Et er dog sikkert: 
trods helbredsmæssige problemer og 
økonomiske problemer og sociale pro-
blemer så er vi dét land i verden, som 
har klaret sig bedst gennem de sene-
ste 2 svære år.

Præstens spalte
Også for os skinner lyset i mørket og 
vinteren må vige – selv om det holder 
hårdt, så er der også håb for os - 
ligegyldigt hvordan det ser ud. Er livet 
slemt, er det trist eller er det bare rutine, 
så er der håb. Gud har en vej videre, 
en bedre vej, som han bare venter på 
at få lov til at vise os og hjælpe os med 
at gå.

Konfirmation
Den første søndag efter påske har vi 
konfirmation i Veflinge kirke kl. 10 og 
det bliver en festlig dag.

Konfirmanderne har forberedt sig til 
dagen - både i kirken og hjemme. Der 
er købt tøj og bestilt mad og familierne 
har brugt lang tid på at forberede da-
gen, så det bliver en fest for alle.

Også i kirken har vi forberedt os. konfir-
manderne har arbejdet hårdt for at bli-
ve klar til overhøring og fremsigelse af 
trosbekendelsen helt alene - nej, det er 
bare for sjovt. Konfirmationsdagen skal 
være en fest og en glæde og der er in-
gen grund til nervøsitet. Som det skal 
være mellem kristne brødre og søstre, 
så hjælper vi hinanden igennem, ingen 
er alene om det.

Vi holder konfirmationsfest 
i Veflinge kirke 
søndag den 24. april kl. 10

Tanker om at komme i 
Veflinge kirke.
Der er pandemi, vi følger myndighe-
dernes retningslinjer og vi er sam-
men, - på afstand.

Vi kommer i kirken med vores sorger 
og glæder, bekymringer og begej-
string. Sorgen over det og dem som, 
som ikke er mere. Glæden over vi 
kan gøre godt i livet, vi oplever godt 
i vores liv, når vi kigger efter det. be-
kymring for modgang og pandemi, 
hvad betyder det nu og for fremtiden? 
Begejstring for at der bliver opfundet 
vacciner go medicin. Vi smiler til hin-
anden, med øjnene. Vi ser hinanden, 
trods mundbindenes værn. 

Da kirkeåret begyndte, var der kon-
cert i kirken, gennem advent, jul og 
nytår er vi mødtes i kirken. Ikke så 
mange som i andre år, men vi mød-
tes i kirken. Vi har sammen set lys 
været tændt i kirken. Vi bringer lyset 
med videre i vores liv. Nærværet og 
samværet vi oplever i kirken, tager vi 
med ud i livet.

Der tændes et nyt år. Vi går mod ly-
sere tider og foråret kommer inden 
længe. Godt nytår til alle

Lone Warn

Affalds gudstjeneste 
den 3. april
I år igen holder vi affalds gudstjene-
ste i Veflinge kirke, så byen står i sit 
bedste lys, til den 24. april hvor byen 
igen skal fejre alle konfirmanderne. 

Vi starter med en lille gudstjeneste, 
derefter har Gunnar Engelstad plan-
lagt ruter rundt i byen. Vi samler affald 
ca. 2 timer. Derefter vi menighedsrå-
det været vært for en lille frokost ved 
kirken. Hvis I har ideer til ruter eller 
andet så er i velkommen til at kon-
takte Gunnar på mail  g.enelstad@
hotmail.com eller telefon 30221289

Syng sammen
Veflinge Menighedsråd inviterer 
”syng foråret ind”. Onsdag den 4. 
maj 2022. k. 19.00 i konfirmandstu-
en. Kom til en hyggelig aften hvor vi 
udelukkende skal synge og hygge os 
sammen. Vi synger en buket af for-
årets skønne sange, inden vi hygge 
med kaffe og kage. Efter pausen vil 
der være frit valg i Højskolesangbo-
gen, og alle kan vælge, hvad vi skal 
synge. Vel mødt

Organist Lars Nicolajsen



død som de bibelske beretninger 
beskriver. Selve Jesus død fejres 
ved 3-tiden om eftermiddagen. Her-
hjemme er Landfredags gudstjene-
ste da også som oftest helt ander-
ledes end en almindelig højmesse. 
 
Her i Veflinge vil vi fejre påsken i år 
lidt mere efter traditionen. Skærtors-
dag vil vi mødes i kirken til gudstjene-
ste kl. 17, og sammen spise et måltid 
i stil med israelitterne spiste i Egyp-
ten mens vi ventede på farao ville 
give dem lov til at rejse og bagefter 
fejre nadver sammen. I slutningen af 
gudstjenesten vil vi gøre kirken klar 
til langfredag, hvor kirkens herre dør 
og lægges i sin grav.

Langfredag vil gudstjenesten være 
kl. 14.30. vi vil høre om hvad der 
skete langfredag dengang for 2000 
år siden og synge salmer og lytte til 

musik, også vil vi være stille samme 
kl. 15, i netop det øjeblik hvor Jesus 
bøjede hovedet og opgav ånden.

Påskedag skal vi kl. 10 have en her-
lig opstandelsesgudstjeneste fuld af 
håb og glæde. Påsken er den vigtig-
ste højtid i kirkens kalender og vi vil 
gøre vores til at gøre det til en helt 
speciel uge.

2. påskedag, den 18. april, er vi med 
til fælles gudstjeneste i Ejlby kirke 
kl. 10.30. derfor ingen gudstjeneste 
i Veflinge kirke denne dag.

Ved fælles gudstjenesten i Ejlby kir-
ke den 18. april kl. 10.30. er det mu-
ligt at bestille kirkebil. 

Kontakt Nete Ertner Rasmussen på 
mail ner@km.dk  
eller telefon 30354017 

Påsken er for mange blot dagene fra 
Palmesøndag til 2.påskedag. i vir-
keligheden er påsken hele perioden 
mellem Påskedag og Pinsedag. Når 
vi synger ”julen være længe”, så bur-
de vi tilføje ”men påsken varer læn-
gere”. I lande hvor den ortodokse 
kirke er ”folkekirke”, hilser folk hinan-
den i de 50 dage efter påskedag ved 
at sige ”Kristus er opstanden!” og 
svaret på hilsenen er, ”Ja, sandelig 
opstanden!

Påskedag, hvor vi fejrer Kristi op-
standelse fra de døde, er kulminati-
onen på dramaet, der begynder hvor 
Jesus en aften, som vi kalder Skær-
torsdag, spiste det traditionelle jødi-
ske påskemåltid med sine disciple. 
Måltidet fulgte en bestemt ordning 
og bestod af nøje bestemte ingre-

Påsken
dienser, en af dem var det usyrede 
brød, som skulle minde israelitterne 
om at deres forfædre fik besked på at 
de skulle spise usyret brød til deres 
påskelam. Jesus ændrer dette brøds 
betydning idet han under måltidet si-
ger om brødet, ”dette er mit legeme”, 
og om vinen, ”denne kalk er den nye 
pagt i mit blod”. Efter måltidet hører 
vi at Jesus gik ud med sine disciple 
til Getsemane have, hvor han blev 
taget til fange og forhørt af de leden-
de i folket. Dagen efter, som vi fejrer 
Langfredag, hører vi hvordan Jesus 
bliver forhørt af Pontius Pilatus, der 
ender med at gøre de jødiske lede-
re tilpas og lade ham henrette ved 
korsfæstelse. I de ortodokse kirker 
holder man gudstjeneste hele da-
gen Langfredag for at gennemleve 
alle de momenter i Jesus lidelse og 



de finder noget bevaringsværdigt 
under gulvet eller andre steder, så 
kan vi risikere at lukningen tager 
længere tid. Bænkene skal reno-
veres og males, der skal syes nye 
hynder, orglet skal renses så vi igen 
kan høre vores skønne orgel bruse.  
 
Vores gudstjenester flytter til kon-
firmandstuen i den periode. I sam-
me periode har vi snakket med 
Særslev kirke om et tæt samarbej-
de, hvor alle kirkelige handlinger 
ud over gudstjenester, kommer til 
at foregå. I vil alle gennem kirke-
bladet, infoskærmen, Face book, 
Veflinge sogn.dk og ved de enkel-
te gudstjenester blive holdt oriente-
ret. I er selvfølgelig alle velkommen 
til at kontakte mig for at høre nyt. 
 

Ny tør vi igen tænke på sogne ud-
flugt. Vi planlægger udflugt den 9. 
juni 2022, så sæt endelige kryds i 
kalenderen. Vi ved ikke vor turen 
går hen endnu, men sæt dagen af til 
vores altid meget hyggelige sogne-
udflugt. Menighedsrådet lover at vi 
arrangerer en rigtig dejlig dag. Med 
oplevelser ud i det blå, med besøg 
på et spændende sted.  Hyggeligt 
samvær og som altid slutter vi da-
gen af med noget godt til maven og 
ganen. Håber at i alle kan komme. 
Så sæt endeligt KÆMPE X DEN 9. 
JUNI 2022.

Doris K. Mogensen, 
formand for menighedsrådet

Begravelse og bisættelser:
Bent Hjortshøj Jacobsen
Poul Arne Sørensen
Otto Jensen
Kirsten Margrethe 
             Holmgård Kristiansen
Karen Marie Bendtsen
Inga Munk Jensen
Birte Rønnø Nielsen
Elly Margrethe Ohlsen
Eva Irene Thomsen
Kjeld Juul Nielsen
Gudrun Larsen
Elna Kristine Jensen
Tove Elise Poulsen
Anne Ingrid Nielsen
Poul Erik Eithz

Den blå anemone

Hvad var det dog der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det, 
den første dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit søblå flor 
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted dér i fjor.

En lille forårshilsen fra menighedsrå-
det. Den lille blå anemone tekst skre-
vet af Kaj Munk 1943 /melodi Egil 
Harder 1945.

Det er en af de skønneste forårs 
sange, som jeg kender. Den varsler 
kun om lyse tider og dejligt forår. Nu 
er vi kommet gennem vinteren med 
restriktioner, mange har været ramt 
af Corona. Veflinge kirke har været 

ramt af restriktioner og besværlighe-
der med mundbind, afstand i kirken, 
sprit og begrænsning med antal i 
kirken. Men nu er kirken åben igen, 
hvilket er til stor glæde for os alle. 
 
Sammen med nationalmuseet, kon-
servator, provstiet, stiftet og et arki-
tektfirma har Veflinge menigheds-
råd gennem flere år arbejdet på at 
renoverer kirken indvendigt. Vi har i 
mange år savnet og manglet vores 
skønne orgel, som er angrebet af 
skimmelsvamp. Nu begynder det at 
lysne for renoveringen af kirken. Det 
betyder at vi forventer, kirken bliver 
lukket ned omkring maj 2022. Vi reg-
ner med at være lukket ca. 6 måneder.  

Det er ikke kun vores orgel, der skal 
renoveres men også vores trappe 
til orglet, som nationalmuseet me-
ner er meget bevaringsværdig, den 
skal pakkes ind og beskyttes, og 
ny trappe skal bygges, så den bli-
ver mere gå venlig og tilgængelig.  
 
Vinduer skal laves enten ved at der 
bliver bygget nogle helt specielle, 
eller hvis deres tilstand tillader det, 
så skal de renoveres. Gulvet skal 
rette op, hvor vi regner med at bru-
ge så mange som muligt af de gam-
le sten. Nationalmuseet er meget 
begejstret for vores kirke, så hvis 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET



Søndag den 6.marts. Kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 13. marts. Kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen koret 
deltager

Søndag den 20. marts kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 27. marts kl. 10 
v/ Nete Ertner Rasmussen 
koret deltager

Søndag den 3. april kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen 
Affalds gudstjeneste. Koret deltager

Søndag den 10. april kl. 10.00 
v/Nete Ertner Rasmussen

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen 

Langfredag den 15. april kl. 14.30 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 17.april. kl. 10.00 v/ 
Nete Ertner Rasmussen 
koret deltager

Mandag den 18. april kl. 10.30 
fælles gudstjeneste i Ejlby kirke. 

Søndag den 24. april kl. 10.00 
konfirmation 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 1. maj kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 8. maj kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen 
koret deltager

GUDSTJENESTELISTE
Fredag den 13. maj kl. 9.00 
v/ Gunvor Sandvad

Søndag den 15. maj. Kl. 14.00 
v/ Gunvor Sandvad 

Søndag den 22. maj Kl. 9.00 
v/Gunvor Sandvad

Torsdag den 26. maj 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen 
koret deltager

Søndag den 29. maj Kl. 10.00 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Veflinge Kirke
Præst: Nete Ertner Rasmussen 
mail: ner@km.dk 
telefonnr. +45 3035 4017 
Organist: Lars Nicolajsen 
mail: email@larsnicolajsen.dk
Kirkesanger: Berith Jørgensen
Graver: Vagn Hansen 
mail: graver_1@hotmail.dk 
telefon. +45 4221 4559
Formand for menighedsrådet:
Doris Krarup Mogensen 
mail: doris@pdkm.dk 
telefonnr. +45 2232 1536
Kontakt person: Sonja Rasch 
mail: sonjarasch@hotmail.com 
telefonnr. +45 4170 4690
Kirkeværger: Gunnar Engelstad 
mail: g.engelstad@hotmail.dk 
telefonnr. + 3022 1289

Bogense Bogtrykkeri - 6481 1029


