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Den færøske digter William Heinesen 

har skrevet et digt, som han kalder 

”Høstbjergning ved havet”. 

Digtet lyder: 

God tid

Hørte I havets åndedrag gennem leernes sang i 
den dalende dag?

En stund er vort liv ved havets bred.

Havets liv varer evigt ved.

Luftningen strejfer med afgrundsgys ansigter ramt 
af det synkende lys.

I alles blikke det samme skær af natten, der tøvende 
rykker nær.

Åben og isblå står himlen i nord klar over diset og 
søvntung jord.

Havsuset stiger for skumringens vind.

Skynd jer, høstfolk, før nat  strømmer ind!



Skynd jer! Ja, for livet er kort. Det 
skal leves nu. Hvert øjeblik har be-
tydning. Du har ingen tid at spilde. 
Men: Skynd dig langsomt! Sådan 
må det hedde i lyset af påskens 
evangelium, som vi nu igen skal 
høre. Mørket er brudt. Det er ikke 
natten, men dagen, vi går i møde. 
Derfor: Du skal ikke jage efter livets 
mening, for den er her allerede. Og 
lyset stiger og vil blive ved med at 
stige.  

Døden kommer vi ikke uden om. Den 
er som fødslen en tilskikkelse, den 

står det ikke til os at afskaffe. Men 
det stod i Guds magt at ændre den. 
For han fyldte også den med sin kær-
lighed ved at dele den med os, sådan 
som vi hører om det i påsken. I den-
ne dybe forstand er det sandt, at ”der 
er liv i døden og måske allermest liv 
i livet, når døden er med i det” (Villy 
Sørensen). 

Tid er tidens største luksusvare. Her 
i kirken strør vi om os med denne 
vare. For den, der tror på evigheden, 
har god tid. Og god – rig på indhold 
og betydning – bliver hver dag, når 
vi giver os hen til hinanden i tillid til, 
at livet kan bære, når blot vi vover at 
udlevere os til det. 

Martin Wemmelund



Håber at alle fortsat er ved godt mod 
i denne Covid 19 tid, men som det 
ser ud, begynder det at lysne. Som 
lovet fra regeringens side kommer 
vaccinen vel også her til os.

Restriktioner i forbindelse med kirken 
gør jo som sagt, at der ikke kan være 
så mange i kirken, og at gudstjene-
sterne er reduceret til små 30 minut-
ter. Jeg glæder mig over, at kirken 
ikke er lukket, og at vi alle har mulig-
hed for at komme.

Restriktionerne gør også, at vi i Me-
nighedsrådet været nødt til at flytte 
konfirmationen. Den har altid været 
holdt den sidste weekend i april må-
ned. Den tradition kan vi desværre 
ikke holde i år. Vi har i samarbejde 
med Morud flyttet datoen til søndag 
den 12. september. Hvordan konfir-

mationen kommer til at forløbe, ved 
vi ikke endnu, det må vi se når tiden 
kommer. Vi prøver selvfølge at gøre 
som vi plejer, men Covid 19 kan jo 
fortsat have noget at sige til den tid.

Minikonfirmandundervisning – det er 
klargjort, at minikonfirmandundervis-
ningen er en folkekirkelig aktivitet, 
der er omfattet af forsamlingsforbud-
det, og derfor kan der max. være 5 
deltagere. Dette gør sig også gæl-
dende, selvom de mindste klasser 
møder ind på skolen. Så vi påtænker 
ikke at starte minikonfirmandunder-
visning op, men venter til det bliver 
lidt mere normalt.

Som sagt troede vi at den nye præst 
allerede ville være flyttet ind i vores 
totalt renoverede præstebolig, men 
som I kan se, har Martin Wemmelund 
holdt Veflinge kirke i gang. Mange 
tak for det. Nu ser det ud til, at der 
begynder at ske noget. I samarbej-
de med biskoppen og provsten har vi 
fundet en rigtig god mulighed for at få 
en præst til Veflinge. 

Stillingen bliver ikke delt mellem fle-
re sogne, men i stedet skal vores 
nye præst samarbejde med provsti-
et omkring at være Migrantpræst i 
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provstiet. Præsten vil have sit virke i 
Veflinge den største del af stillingen 
(70 %), hvilket svarer til det vi har nu. 
For som i Ole Hansens tid har Mar-
tin Wemmelund også haft sit virke på 
Hospice i Odense. Vi i menighedsrå-
det ser frem til at der kommer mange 
ansøgninger til vores præstestilling.  
Menighedsrådet glæder os over at 
stiftet og provstiet har valgt at lægge 
Migrant stillingen her i Veflinge.
Stillingen som præst her i Veflin-
ge bliver tidligst besat til den 1. juli 
2021. Vi har været så heldige at Mar-
tin Wemmelund har sagt ja til at være 
vikar i Veflinge i denne forlængelse, 

hvilket Menighedsrådet er rigtig glad 
for, så vi ikke får skiftende præster 
den næste tid.

Det er muligt at se kirkens gudstje-
nester/andagt på infoskærmen som 
sidder i Brugsen. Der vil I hele tiden 
kunne følge med i, hvis der sker no-
get nyt mellem kirkebladene. I er 
også meget velkommen til at kontak-
te mig på mail doris@pdkm.dk 

Doris K. Mogensen, 
formand for menighedsrådet



Sonja Rasch: gift med Niels og har 
to voksne børn Andreas på 22 år og 
Sascha på 20 år. Vi har været bosid-
dende i Veflinge siden år 2000 og ny-
der det nære landsbymiljø med sko-
le, idrætshal, Brugsen og kirken. Jeg 
vil gerne værne om nærmiljøet og 
her spiller kirken en vigtig rolle som 
samlingspunkt og som kulturel insti-
tution. Jeg sidder i Menighedsrådet, 
fordi jeg gerne vil værne om kirken, 
som det den er, men også tænke kir-
ken ind i de mange aktiviteter, som 
foregår i Veflinge og omegn. 

Lone Warn. Jeg er tilflytter, men gift, 
vores barn er døbt og konfirmeret i 
Veflinge kirke. Jeg har gennem kir-
kekoret oplevet et fællesskab og en 
kirke der er venlig og rar at komme i. 
At tilhøre et fællesskab – en menig-
hed, har givet mig og min familie en 
yderligere dimension i vores liv i Vef-
linge. Jeg vil gerne bidrage, så andre 
også kan opleve dette. Derfor stillede 
jeg op til menighedsrådet.

Bonnie Buchhave: Jeg har meldt mig 
ind i menighedsrådet, da jeg selv ny-
der stor glæde af kirken og de arran-
gementer, der bliver holdt. Jeg vil ger-
ne være med til at sætte mit præg på, 
hvordan Veflinge kirke fremover skal 
være, og hvad den skal kunne tilby-
de. Jeg er sikker på, at jeg kan kom-
me med en masse positive ideer og 
et ungt input til menighedsrådet, med 
respekt for traditioner og erfaring.
Doris K. Mogensen: Gift med Jens 
og har voksne børn. Vores yngste er 
døbt og konfirmeret i Veflinge kirke. 
Vi har boet i Veflinge siden 1992. 
Hele familien nyder nærmiljøet og 
de aktiviteter, som er i byen. Jeg 
har siddet i Menighedsrådet efter-
hånden mange år, men finder fortsat 
stor glæde ved at arbejde i og med 
kirken. Jeg nyder, når kirken bliver 
en naturlig del af nærmiljøet. Jeg vil 
gerne være med til at værne om kir-
ken og kirkerummet. Jeg glæder mig 
endnu engang til en periode i Menig-
hedsrådet.

Menighedsrådet har valgt at lave en 
kort præsentation af nogle af de  
medlemmer som sidder i rådet.

 



Gunnar Engelstad: Jeg er genvalgt 
i menighedsrådet. Jeg har valgt at 
være med, fordi jeg ser, at menig-
hedsrådet gør en forskel i sognet. 
Jeg har mange muligheder for at 
sætte mit aftryk på, hvordan vi beva-
rer vores kirke, båd religiøst, kulturelt 
og socialt. Jeg føler mig godt tilpas i 
menighedsrådet, da der er højt til lof-
tet samt plads til skæve idéer.

Bente Nicolaisen: Jeg har siddet i 
menighedsrådet siden 2013. I man-
ge år gik jeg kun i kirke ved særlige 
lejligheder som for eks. bryllup, dåb 
eller begravelse. Så begyndte vo-
res søn i kirkekor, og jeg gik gerne 
med, når koret deltog. Det var dejligt 
at høre dem synge. Senere blev det 
muligt for voksne at deltage i koret, 
og det er jeg glad for. Efterhånden 
blev jeg så glad for at gå i kirke, at jeg 
sjældent forsømmer lejligheden til at 
komme der. Der er en god stemning 
mellem personale og kirkegænger-
ne. Da kirken betyder meget for mig, 
så er det naturligt for mig at gå ind i 
menighedsrådet. Der er meget at se 
til, men et godt samarbejde i menig-
hedsrådet gør at jeg valgte at stille 
op igen, og jeg blev valgt .



7. marts 3. søndag i fasten kl 10  
Martin Wemmelund

14. marts Midfaste kl 9  
Ditte Freiesleben

21. marts Mariæ Bebudelsesdag kl 
10 Martin Wemmelund

28. marts Palmesøndag kl 10  
Martin Wemmelund

1. april Skærtorsdag kl 10  
Martin Wemmelund

2. april Langfredag kl 10  
Martin Wemmelund.  
Violinisten Hanne Askou medvirker

4. april Påskedag kl 10  
Martin Wemmelund

5. april 2. påskedag kl 10  
Fælles gudstjeneste i Særslev Kirke

11. april 1. søndag efter påske  
Martin Wemmelund

18. april kl 10 2. søndag efter påske  
Martin Wemmelund

25. april 3. søndag efter påske kl 10  
Martin Wemmelund

30. april Bededag kl 10  
Martin Wemmelund

2. maj 4. søndag efter påske  
Martin Wemmelund

GUDSTJENESTELISTE

9. maj 5. søndag efter påske  
Martin Wemmelund

13. april Kristi Himmelfart kl 10  
Martin Wemmelund

16. april 6. søndag efter påske kl 14  
Ditte Freiesleben

23. maj Pinsedag kl 10  
Martin Wemmelund

24. maj 2. pinsedag kl 10  
Martin Wemmelund

30. maj Trinitatis søndag kl 10  
Martin Wemmelund

Veflinge Kirke
Fungerende sognepræst 
Martin Wemmelund 
Tlf.: 5177 4090 
MWE@KM.DK

Formand for menighedsråd 
Doris Krarup Mogensen 
Tlf.: 2232 1536 
DORIS@PDKM.DK

Graver 
Vagn Hansen 
Tlf.: 4221 4559

Organist 
Lars Nicolajsen 
Tlf.: 2028 9657


