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Ny præst i Veflinge

Sognepræst Nete Ertner Rasmussen

Indsættes søndag den 15. august kl. 15

Der afholdes efterfølgende reception i konfirmandstuen 

– alle er velkommen



Goddag
Veflinge
Jeg hedder Nete Ertner Rasmus-
sen og er ny beboer i Veflinge, hvor 
jeg også har mit arbejde, for jeg er 
ny præst her i byen. Jeg har boet 
mange forskellige steder i mit liv, 
men aldrig på Fyn, så nu syntes jeg 
at det er på tide, at jeg slår mig ned 
på denne smukke egn. Med mig har 
jeg min mand, Henrik, min datter 
Maria, hendes mand Allan og deres 
to dejlige børn, Liliana på 3 år og 
Caspian der er 4 måneder. Ja, og 
vores 2 hunde, 4 katte, 2 heste og 
20 høns og kyllinger.

Jeg har tilbragt en del tid uden for 
landets grænser. Som barn i Sveri-
ge, hvor min far arbejdede. Senere 
har min familie og jeg været mis-

sionærer i 10 år (2 år i Rom, 7 år i 
Cairo og 1 år i Albanien). Jeg har 
været præst på Sydsjælland, hvor 
jeg også var præst for flygtninge, og 
ny kommer jeg fra et embede med 5 
kirke i Randers.

I Veflinge bliver jeg igen præst i én 
kirke, men da jeg også skal være 
migrantpræst for provstiet, bliver 
der også lidt at gøre uden for selve 
sognet. Jeg håber dog at der bliver 
god tid til det, som jeg syntes er 
vigtigt som præst, nemlig at gå en 
tur i byen og snakke med dem jeg 
møder, sige ”Hej” henover hækken, 
ringe på og høre hvordan det går, 
drikke en kop kaffe et sted eller en 
øl et andet.



Jeg elsker at møde nye mennesker 
og snakke med dem, jeg kender. 
Jeg elsker at åbne kirken og byde 
indenfor om det er til en traditionel 
gudstjeneste eller noget nyt og 
anderledes. Kirken er ikke bare en 
bygning, kirken består af menne-
sker, og jeg elsker at tage kirken 
med ud dér, hvor mennesker mø-
des, og hvor der foregår noget.
Jeg er præst fordi jeg elsker Jesus, 
og derfor er han også med mig, 
hvor jeg går. Jeg taler gerne om 
ham – men jeg taler også om andet. 
I kirken drejer det sig om Jesus, 
om hans kærlighed til os og vores 
forhold til ham, men jeg kunne aldrig 
drømme om at dømme om andres 
forhold til religion og til den Almæg-
tige.

Jeg bor her i Veflinge for at være 
der, når der er brug for mig. Har du 
lyst til at tale med mig, så ring til 
mig, så kommer jeg. Eller kender 
du nogen, som kunne have lyst til at 
tale med mig eller få besøg af mig, 
så fortæl mig det. hvis ikke nogen 
fortæller det til mig, så ved jeg det 
jo ikke. Men ved jeg det, så kommer 
jeg gerne.

Jeg glæder mig rigtig meget til at 
lære Veflinge at kende og alle jer 
som bor her.

Kærlig hilsen
Nete Ertner Rasmussen



Trods vi fortsat har nogle strenge 
restriktioner i kirken, så er glæden 
over at vi må komme i kirken til en 
hel gudstjeneste rigtig dejligt.
Der er dog åbnet mere op for for-
samlinger, hvilket vi benytter i lidt 
større grad end før. 

Vi er atter begyndt at holde menig-
hedsrådsmøde i konfirmandstuen, 
samt at undervisningen af konfir-
mander også er flytte fra kirken der 
til.

Konfirmandstuen er atter brugbar for 
forskellige aktiviteter. Det første der 
er opstartet er Fortæller Caféen ved 
Else Rasmussen og ældresagen. 
De møde mellem 10 og 15 personer 
til fortæller cafe samt til en kop kaffe 
en fredag i måneden. For yderlige 
information er i velkommen til at 
kontakte mig Doris K. Mogensen.

Vi er fortsat lidt forsigtig med at sige, 
hvornår kirken atter kan åbne op 
uden restriktioner, men vi håber på 
at alt snart bliver som det plejer før 
Covid 19.

NYT NYT nu sker det. 
Præsten flytter ind den 10. august, 
men er tilknyttet til embedet fra den 

1. august. Så Menighedsrådet håber 
at alle som har lyst, vil komme til 
indsættelse af Nete Ertner Rasmus-
sen søndag den 15. august, hvor vi 
starter med gudstjeneste i kirken, 
med efterfølgende kaffebord i konfir-
mandstuen.

Husk datoen, torsdag den 9. decem-
ber 2021 kl. 19. Hvor menighedsrå-
det holder advents fest i vores lokale 
forsamlingshus. Så sæt endeligt et 
stort X i Kalenderen.

Menighedsrådet arbejder på at få 2 
til 3 sang aftner i kirken her i efter-
året. Vores organist Lars Nicolajsen 
gør sig mange tanker omkring det, 
så det bliver spændende. Der kom-
mer nærmer information.

Menighedsrådet har planer om at 
lave en sti fra kirken P-plads, hen 
til konfirmandbygningen, det er et 
større projekt, og i vil løbende blive 
orienteret. Vagn er startet med at slå 
græs på stien så det bliver synligt, 
men helt færdig er den ikke endnu, 
men i løbet af næste forår bliver den 
nok indviet.

En stor tak til Alice Holst Pedersen, 
som har lavet ny alterdug, den ligger 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET



på alteret så hvis har lyst til at se 
den, skal i helt op og kigge. Den 
broderede dug er heldigvis fortsat til 
at bruge, for sikke et kæmpe stykke 
arbejde. 

Nyt omkring kirkegården.
Der bliver arbejdet på kirkegården, 
med at fjerne ukrudt hele tiden, og 
vi har været så heldig at Jens har 
kunne træde til som vikar hen over 
sommeren.

Det nye tiltag på kirkegården kan i 
læse om her

”Vild med vilje”
Den Danske Folkekirke vil være 
mere grøn og miljøbevidst. Det 
arbejder vi også på her i Veflinge 
Sogn. Først ved renoveringen af 
Sognegård og kirkens bygninger.
Nu starter vi så ude, bag på bakken 

op til kirken, her bliver der plads til 
vilde planter og insekter, ”Vild med 
vilje”. Vi vil gerne være med til at 
sikre biodiversiteten. Vi kan allere-
de se, der er kommet flere plante, 
insekter og sommerfugle.

På kirkegården er der en del grav-
steder, der ikke længere er behov 
for. Her vil blive fjernet hække og 
perlesten omkring de nedlagte grav-
steder. 
Der vil komme ny jord på, hvor vi 
vil arbejde på at skabe et miljø, der 
giver plads til dyr og planter. 
Der er vigtigt for Menighedsrådet 
at kirkegården samtidig fremstår 
velholdt og præsentabel. Det skal 
være en god oplevelse at komme på 
Veflinge kirkegård.

Formand Doris Mogensen



Begravelser og bisættelser i 
Veflinge siden januar 2021

Kirsten Annelise Andersen
Poul Erik Eithz
Anne Ingrid Nielsen
Inger Tove Jeppesen
Ebba Hartmeyer
Tove Elise Poulsen
Erik Banke
Elna Kristine Jensen
Gudrun Larsen
Lillian Sørensen

Veflinge Kirke 
- vores kirke, igennem generationer...



Veflinge Kirke 
- vores kirke, igennem generationer...

Konfirmander 
den 12. september kl. 10 
i Veflinge kirke

Lærke Rytter Nielsen
Amaya Nikoline Juhl Frederiksen
Frederikke Reinholdt Knudsen
Emma Helsengreen
Cecilie Eggers Chalatsis
Anne-Katrine Holm Eriksen
Annalina Jørgensen
Oliver Ringmand Rosenlund
Mike Strømkjær
Peter Ekknud Grevelshøj
Laura Helsengreen



Den 15. august 2021   
Indsættelse af Nete Ertner Rasmus-
sen kl. 15. med efterfølgende kaffe-
bord i konfirmandstuen.

Søndag den 22. august 
gudstjeneste kl. 10 

Søndag den. 29 august 
gudstjeneste kl. 10 

Søndag den. 5 september 
gudstjeneste kl. 10 

Søndag den. 12. september 
konfirmation kl. 10 i Veflinge kirke 
v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 19. september 
Høstgudstjeneste kl. 10 
Veflinge kirke

Søndag den 26. september 
indskrivning af nye konfirmander 
kl. 10 Veflinge v/ Nete Ertner Rasmus-
sen

Søndag den 3. oktober 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl. 10 

Søndag den 10. oktober 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl. 10 

Søndag den 17. oktober 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl. 10 

Søndag den 24. oktober 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl. 10 

Søndag den 31. oktober 
Halloween gudstjeneste i Veflinge 
kirke kl. 17 v/ Nete Ertner Rasmussen, 
med efterfølgende spisning i konfir-
mandstuen 

GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 7. november 
Allehelgens gudstjeneste i Veflinge 
kirke kl. 19 v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 14. november 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl. 10 

Søndag den 21. november 
gudstjeneste i Veflinge kirke kl.10

Søndag den 28. november 
1. søndag i advent i Veflinge kirke. 
kl. 14 v/ Nete Ertner Rasmussen med 
musik, sang og fælles sang med et 
kor, og efterfølgende kaffe og æble-
skiver i konfirmandstuen. Hvor for-
mand vil berettet om året der er gået, 
og fortæller om hvad der skal se i det 
nye år.

Veflinge Kirke
Sognepræst / Migrantpræst
Nete Ertner Rasmussen
Telefon: + 45 3035 4017
Mail: NER@KM.DK

Formand for menighedsrådet
Doris Krarup Mogensen
Telefon: +45 2232 1536
Mail: doris@pdkm.dk

Graver:
Vagn Hansen
Telefon: +45 4221 4559

Organist:
Lars Nicolajsen
Telefon: +45 2028 9657

Bogense Bogtrykkeri - 6481 1029


