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Der er en, der har fortalt, at da han var en lille 

dreng, sagde hans far engang til ham: ”Husk, 

at Gud er tusind millioner billioner plus et!”  

 

Den formulering blev siddende i sønnens 

sind. På trods af tvivl og oprør var den ikke til 

at komme udenom. For sætningen er udtryk 

for, at Gud altid er mere end, hvad vi kan fore-

stille os. Han er større end alle vores begre-

ber. Ligesom talrækken er uendelig – vi kan 

al tid lægge én mere til –, sådan er Gud også 

uendelig. Der er altid mere at sige om livet og 

om hinanden end det, vi selv har at sige.  Det 

er der en stor frihed i. Regnskabet over os 

selv og over andre kan vi aldrig selv afslutte, 

hvor mange synspunkter og meninger vi end 

kan fremlægge, for der er altid endnu et tal, 

der skal lægges til, før regnestykket kan gå 

op. ”Evighedens synsvinkel” skal altid tages med. 

 

”Gud er tusind millioner billioner plus et.” Hvor 

sandt det end er, så siger vi dermed kun noget 

ydre om Gud. For Gud er mere end det hele 

plus et. Gud er – kunne man sige – det hele 

plus én. For julen fortæller os, at den størrelse, 

vi hele tiden skal regne med, ikke er et tal, men 

en person. Det er ikke noget abstrakt, men det 

er et menneske af kød og blod.  

 

Og denne ene er ikke en person, der skal duk -

ke op engang. Nej, han er allerede kommet. 

”Tusind millioner billioner plus ÉN” 
Han kom til verden som et lille barn. Det er 

julens budskab. Han kom til os, da Jesus red 

ind i Jerusalem på sit æsel, sådan som vi hø -

rer det i kirken 1. søndag i advent. Han drog 

ind i byen for at fuldbyrde meningen med sit 

liv på jorden. Meningen med hele hans liv var, 

at han skulle dø på korset, for at han kunne 

sige til røveren ved sin side: ”I dag skal du 

være med mig i paradis!”    

 

Når vi tror, at det nye år begynder den 1. janu-

ar, så får vi nu at vide, at det allerede er be -

gyndt. Det begynder allerede 1.søndag i ad -

vent, en hel måned før det verdslige nytår. Så 

afhænger det nye år altså ikke af os. Det står 

og falder ikke med, om vores nytårsraketter 

letter mod himlen, eller om de fuser af. Det 

bestemmes ikke af vores åh så gode viljer og 

større eller mindre grad af evne til at leve op 

til alle vore gode forsætter. Nej, det nye år er 

allerede begyndt. Det begynder ”sagtmodigt”, 

sammenlignet med det rigtige nytårsbrag, 

men så meget mere menneskeligt. For kon-

gen på æslet var det menneske, der levede sit 

liv i tjeneste for andre, som var rede til at 

åbne sig og give sig hen, ja, ofre sig, sådan 

som det er den ægte kærligheds inderste 

væsen. Og på forunderlig vis kan der ske det, 

at ordet om ham kommer os så nær, at også 

vi kan åbne os indefra ”og brænde i hellig -

ånds lue”.  

 

 

 

 

 

Glædelig advent!  

Martin Wemmelund 



Nyt fra menighedsrådet 

Håber at alle forsat er ved godt mod i denne 

Covid 19 tid. Vi må sige, at den spænder godt 

nok ben for et helt almindeligt liv. Mundbind 

har også gjort sit indtog i den danske folke-

kirke. Veflinge kirke og menighedsråd følger 

forsat regeringens retningslinjer, så vi kan 

passe på hinanden. 

Valget til menighedsrådet er vel overstået, 

der mødte mange op til valget den 15. sep-

tember i Veflinge kirke, og vi har fået et fuld-

talligt menighedsråd.  

Rådet består af: Bente Nicolaisen, Lone Warn, 

Sonja Rasch, Bonnie Buchhave, Gunnar 

Engelstad og Doris Krarup Mogensen.  

Suppleant: Anette Vaade 

Præst: Martin Wemmelund 

Konstitueringen er: 

Formand: Doris Krarup Mogensen 

Næstformand: Lone Warn 

Kirkeværge: Gunnar Engelstad og Anette 

Vaade  

Intern kasserer: Gunnar Engelstad 

Sekretær: Bente Nicolaisen 

Kontaktperson: Sonja Rasch 

Bygningskyndig: Leif Nicolaisen 

Underskriftsberettigede: Gunnar Engelstad 

og Doris Krarup Mogensen 

Valgbestyrelsen: Gunnar Engelstad, Bonnie 

Buchhave og Doris Krarup Mogensen 

Formand for valgbestyrelsen: Gunnar Engel -

stad 

En stor tak til de afgående, de har alle lavet et 

kæmpe stykke arbejde Djina Bjerre som hav -

de posten som kirkeværge. Lene Beenfeldt 

som havde posten som kontaktperson. Anette 

Vaade næstformand. Kim Kolding og Sonja 

Rasch suppleanter. Endnu engang stor tak 

for arbejdet.  

Den sidste tid har menighedsrådet i samar-

bejde med Maibritt Buchhave fået opdateret 

hjemmesiden Veflinge sogn. Den ligger på 

www.sogn.dk/Veflinge. Referater, mødedato-

er til menighedsrådet, gudstjenester og alle 

former for nyheder i sognet kan læses der. 

Den vil løbende blive opdateret. 

Ny præst til Veflinge 

Vi troede, at 1. december 2020 var datoen, 

hvor den nye præst skulle tiltræde. Desværre 

blev det ikke lige sådan i første øjeblik, så det 

er dejligt, at  Martin Wemmelund fortsætter 

et godt stykke tid i endnu. Det stillingsopslag, 

som vi fik lavet i samarbejdet med Østrup 

sogn, gav ikke det forventede resultat. Så nu 

arbejder Veflinge menighedsråd sammen 

med Bogense Provsti og Fyens Stift om at 

finde den helt rigtig løsning til vores dejlige 

kirke. Menighedsrådet er sikker på at der 

kommer en fantastisk løsning. Så hen til maj 

regner vi med at vi kan byde velkommen til en 

ny præst. 

Desværre er adventsfesten i år aflyst pga. 

Covid 19, men næste år vender vi forhåbent-

ligt stærkt tilbage med alle de dejlige faste 

traditioner. 
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EN SALME 

At være Guds barn er forundret at stå 

og høre bag træernes susen 

og stormenes rasen det visdommens ord 

der lød gennem urhavets brusen 

 

at gribes af tvivl, være trodsig og vred 

men blive trængt op i et hjørne 

en juni når sletternes troldsorte træer 

forvandles til hvidklædte tjørne 

 

at skuffes af ord og at miste en drøm 

og føle sig tom og alene 

at rives til blods og at se i et spejl 

et ansigt bag tornede grene 

 

at kende i Kristus Guds kærligheds magt 

og opgi’ sig selv og sit eget 

at følge med håb hvad du aner i tro 

fordi du blev elsket så meget 

 

at være Guds barn er at bæres af ham 

hvis kærlighed ingen kan kue 

engang var vi mørke men nu er vi lys 

og brænder i helligånds lue.   

Lisbeth Smedegaard Andersen
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Julen i Veflinge kirke  

Julen vil i år være ramt af Covid 19. Jule guds -

tjenesterne skal ikke aflyses, men de skal holdes, så 

vi kan tilgodese sikkerheden for jer som kirkegængere og 

for kirkens personale. 

Alle retningslinjer vil blive overholdt. Så til guds tjenesterne kan 

der hver gang deltage 43 kirkegængere ud over personalet. Vi 

skal selvfølgelig synge julesalmerne sammen, og salmerne vil 

blive trykt og uddelt til jer, som kommer i kirken. Der skal forsat 

bæres mund bind ind og ud i kirken. Det er muligt at tage mundbind 

af, når I sidder på bænkene. 

For at give så mange som muligt adgang til at deltage i gudstje-

nesterne, holder vi i år 1 gudstjeneste den 23. december kl. 16 

og 3 gudstjenester den 24. december kl. 13.00 – 14.30 – 16.00. 

Vi opfordrer jeg til IKKE at komme lang tid før jeres aftalte 

tidspunkt, MAX 15 min før. Personalet skal rengøre, lufte 

ud og af spritte, inden næste gudstjeneste kan starte. 

På grund af begrænsningerne i adgangstallet, bli-

ver der kun adgang til julegudstjenesterne den 

23. og 24. december mod forevisning af (gratis) 

billet. Billetter kan afhentes hos graveren i gra-

verhuset. Det er også muligt at kontakte ham 

på telefon 4221 4559. Der er 43 billetter til 

hver gudstjeneste, og de vil kunne afhen-

tes fra tirsdag den 1. december. Vi 

beklager det store besvær, Covid 

19 byder os alle, og vi må desvær-

re forudse, at ikke alle, der 

ønsker det, kan få plads i kirken 

juleaften. Men vi tillader os at henvise 

til julens øvrige gudstjenester, hvor 

vi også hver gang synger de dej-

lige julesalmer.  På forhånd 

tak for jeres forståelse. 

Doris Krarup 

Mogensen
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December 
6. december kl. 10.00. 2. s. i advent  
Martin Wemmelund 
 
13. december kl. 10.00 . 3. s. i advent 
Martin Wemmelund 
 
20. december kl. 10.00. 4. s. i advent  
Martin Wemmelund 
 
23. december kl. 16.00 . Lillejuleaften 
Martin Wemmelund 
 
24. december kl. 13.00 - 14.30 - 16.00 
Juleaften 
Martin Wemmelund 
 
25. december kl. 10.00. Juledag 
Martin Wemmelund 
 
26. december kl. 10.00. 2. juledag 
Martin Wemmelund 
 
27. december kl. 10.00. Julesøndag 
Martin Wemmelund 
 
 
Januar 
1. januar kl. 16.00. Nytårsdag 
Martin Wemmelund 
 
3. januar kl. 10.00. Hellig Tre Kg  
Martin Wemmelund 
 
10. januar kl. 10.00. 1. s. e. Hl Tre Kg 
Martin Wemmelund 
 
17. januar kl. 10.00. 2. s. e. Hl Tre Kg 
Martin Wemmelund 
 
24. januar kl. 10.00. S. s. e. Hl Tre Kg 
Martin Wemmelund 
 

Gudstjenester i Veflinge Kirke 
dec. 2020 - feb. 2021 

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

31. januar kl. 10.00. Septuagesima 
Martin Wemmelund 
 
Februar 
7. februar kl. 10.00. Sexagesima 
Martin Wemmelund 
 
14. februar kl. 10.00. Fastelavn 
NB: Hvis muligt børnegudstjeneste kl. 13.30  
se hjemmeside for evt. ændring 
Martin Wemmelund 
 
21. februar kl. 10.00. 1. søndag i fasten 
Martin Wemmelund 
 
28. februar kl. 14.00. 2. søndag i fasten 
Nana Hauge 
 


