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Præstens
sider

Så det er meget logisk at kirkeåret 
begynder lige før jul, det ville da 
være mærkeligt, hvis vi begyndte 
med Jesu død og genopstandelse 
og sluttede med hans fødsel. 
 
Vi er i den mørke tid nu, blade-
ne er faldet, kulden og blæsten 
bider. Vores klima er måske nok 
begyndt at blive varmere, men det 
er svært at mærke her på landet, 
hvor østenvinden fra Sibirien suser 
over jorden og fugten går helt ind i 
knoglerne. Og så i mørket tændes 
et lille lys 1. Søndag i Advent, og 
så et til – og et til – og et til, indtil 
juletræet tændes og lysene driver 
mørket tilbage. Alle disse små lys 
som vi tænder, de minder os om 
vores store julelys – Jesus – som 
kommer og ikke bare gør mørket lidt 
mindre mørkt, han flænger mørket 
og oplyser verden. Han kommer og 

banker på vores livs dør og når vi 
åbner og lukker ham ind, så oplyser 
han vores indre og driver mørket 
ud. Han gør alting hvidt og rent og 
så lyst at intet skummelt, intet støv, 
ingen spindelvæv kan overleve. Han 
forandrer vore liv, forvandler vore liv, 
han viser os en bedre vej frem og 
gør alting nyt.  
 
Så lad os fejre jul i hans lys og glæ-
de os sammen og bagefter gå vide-
re i vores hverdag med vore blikke 
rettet mod Jesus. Lad os følge hans 
lys og se hvor det fører os hen, for 
én ting er sikker, vi bliver ikke skuf-
fet, hverken over rejsen eller målet, 
han fører os frem til. 
 
Rigtig glædelig rejse.

Så er vi gået ind i et nyt år – et nyt 
kirkeår. Kirkeåret begynder nemlig 
ikke samtidig med vores alminde-
lige år. I kirken begynder året med 
1. Søndag i Advent og slutter med 
Sidste søndag i Kirkeåret (sådan 
hedder den faktisk). Det er da også 
helt logisk, at kirkens år begynder 
med, at vi i Advent stopper op og 
tænker på, hvad det betyder for os, 
at Jesus – Guds egen Søn – valgte 
at lade sig føde. Og så endda lade 
sig føde ind i en fattig familie – i en 
stald blandt dyr og med en krybbe 
fuld af halm som seng og ikke i en 
rig, måske endda kongelig, familie 
med magt og herlighed. 
 
Så kommer julen med al dens sel-
skabelighed og glæde – hvis man 
da har nogen at samles og glædes 
med og ikke sidder alene med fjern-
synet som selskab. Og bagefter 

bliver det hverdag igen inden på-
sken er over os. Påsken er kirkens 
vigtigste højtid, dér hvor Jesus gav 
sit liv for os og stod op for at give os 
evigt liv sammen med ham i Guds 
herlighed. Efter påsken kommer 
Kristi Himmelfart, hvor, ja, Jesus tog 
op til sin far i himlen og så er pinsen 
allerede på vej. 
 
Pinsen er den mærkeligste højtid 
i kirken. Det er let nok at sige, at i 
pinsen kom Helligånden, men det er 
straks sværere at forstå hvem Hel-
ligånden er, hvad han gør og hvad 
han betyder for os. 
 
Og efter pinsen er det hverdag i kir-
ken i lang tid, trinitatis-tiden kalder 
vi det, en tid hvor vi hører meget 
om, hvad Jesus sagde og hvad han 
gjorde, og hvad vi kan bruge det til i 
vores tid og i vore egne liv. 
 



Så kører vi igen. Denne her Coro-
na-tid har været lang og hård ved 
de fleste. Det gælder også i kirken, 
hvor også kirkehøjskolen har måttet 
lukke ned i næsten 2 år. 
 
Nu er vi så småt i gang igen. Vi 
starter op i januar her i Veflinge, for 
at begive os til Hårslet i februar og 
drage til Skovby den 10. marts. Vi 
slutter foråret af i Ejlby kirke med 
fælles gudstjeneste 2. påskedag, 
som vi plejer. 
 
Foredraget her i Veflinge mangler 
stadig dato, så se på info-skærmen i 
januar og på hjemmesiden i januar, 
her vil være alle oplysninger. 
 

24. februar kl. 19.00  
skal vi høre foredraget ”Hver by har 
sin heks” af sognepræst Torben 
Bramming i Hårslev præstegård. 
 
10. marts kl. 19.00  
fortæller Lars Christensen i Skovby 
sognegård om ”Svenskekrigene 
1657-60”. Foredragsholderen er 
ph.d. i historie med speciale netop 
om svenskekrigene.  
 
2. påskedag, den 18. april  
afslutter vi sæsonen med fælles 
gudstjeneste. Det bliver i Ejlby kirke 
kl. 10.30. 
 
Og så kan vi glæde os til efterårets 
program, hvor vi begynder med at 
synge i Bogense – men meget mere 
om dette senere.

KIRKEHØJSKOLE

Traditionen tro byder Veflinge me-
nighedsråd til Adventsfest i forsam-
lingshuset torsdag den 9. december 
2021 kl. 19.00.

Kom og vær med til en rigtig hygge-
lig aften, hvor vi har mulighed for at 
mødes med hinanden i dejligt sel-
skab.

Forsamlingshuset står for kaffe/te, 
boller og småkager. Menighedsrådet 
står for æblekage med de traditionel-
le ingredienser.

Aftenen begynder med Luciaoptog 
med børn fra skolen, og vores eget 
kirkekor vil synge sammen med 
dem. Vores præst, Nete Ertner Ras-
mussen, vil læse en julehistorie for 
store og små. 

Der vil blive solgt lodsedler med 
flotte præmier, som er blevet spon-
soreret af folk fra sognet og byens 
erhvervsdrivende. 

Alle er velkomne, lad os igen mødes 
efter 2 år med Covid 19, hvor alt har 
været aflyst – selv vores fantastiske 
Adventsfest.

Hilsen  menighedsrådet

Veflinge sogns Julehjælp 2021 
 
Veflinge menighedsråd uddeler jule-
hjælp til værdigttrængende i Veflinge 
sogn. 
 
Du/I er berettiget til julehjælp hvis 
du/I har et lavt rådighedsbeløb. 
 
Julehjælpen består af kolonivarer 
med, hvad der hører sig til juleaften. 
 
Beskriv kort og præsis hvorfor du/ I 
søger julehjælpen. 
 
Frist for ansøgning er den 18. de-
cember. 
 
Ansøgningerne vil blive gennemgået 
og behandlet anonymt, og der gives 
svar den 20. december.

Ansøgningen sendes til  
Menighedrådsformand  
Doris Krarup Mogensen

doris@pdkm.dk

eller kontakt Doris på  
telefon 2232 1536

ADVENTSFEST OG JULEHJÆLP



Vi synger julen ind
i

Veflinge Kirke

Onsdag den 1. december kl. 19.00

Veflinge kirke inviterer til en 
hyggelig aften med julemusik  

– noget at lytte til og noget 
at synge med på.

NORDFYNSKORET
under ledelse af Henrik Møller Jensen
Veflinge kirkes kor, samt sognepræst 

Nete Ertner Rasmussen 
medvirker.

Varighed ca. 1 time.

Efter ”koncerten” bydes 
på et glas vin og lidt sødt.

Her ønsker Veflinge Menighedsråd dig en 
glad og stemningsfuld start på julemåneden.

Hillside Gospelsingeres, 
ledet af Anette Lynghøj, vil synge 

julesange, julesalmer og chrismas carols, 
med gospel inspiration. 

Du kan nyde musikken og nogle af 
sangene, vil du kunne synge med på.

Bagefter byder Menighedsrådet på kaffe 
og æbleskiver i våbenhuset.

Kl. 16.00 er der mulighed for at være 
med til at tænde juletræet på torvet ved 

forsamlingshuset, arrangeret af 
Veflinge Borgerforening.

Julekoncert med Hillside 
Gospelsingers 

1. søndag i advent
Søndag d. 28. november kl. 14 

i Veflinge Kirke.



Den 28. november. 
Gudstjenester 1. søndag i advent kl. 
14.00.  Menighedsrådet byder på æb-
leskiver, i våbenhuset. Bagefter er alle 
velkommen til at gå med ned og tæn-
de lyset på juletræet på Bytorvet kl. 16 
tændes lysende. 

Den 5.december  
de 9 læsninger kl. 16.00 Nete Ertner 
Rasmussen Koret deltager.

Torsdag den 9. december.  
kl. 10.30 Plejehjems gudstjeneste på 
Vesterbo v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 12. december  
kl. 14 v/ Nete Ertner Rasmussen

Søndag den 19. december  
kl. 14 v/ Nete Ertner Rasmussen

Juleaften gudstjenester  
kl. 14 og kl. 16  
v/ Nete Ertner Rasmussen

1. Juledag gudstjeneste kl. 10  
v/ Nete Ertner Rasmussen  
børne gudstjeneste 

2. Juledag gudstjeneste kl. 10  
v/ Nete Ertner Rasmussen 

Nytårsdag gudstjeneste  
kl. 16. Menighedsrådet byder på lidt 
bobler og kransekage v/ Nete Ertner 
Rasmussen

Den 2. januar gudstjeneste  
kl. 10 v/Nete Ertner Rasmussen

Den 9. januar gudstjeneste  
kl. 10 v/Nete Ertner Rasmussen koret 
deltage

GUDSTJENESTELISTE
Den 16. januar  
stille gudstjeneste kl. 17.00

Den 23. januar gudstjeneste kl. 19.00

Den 30. januar gudstjeneste kl. 10.00

Den 6. februar  
kyndelmisse kl. 19.00. menighedsrådet 
byder på en kop suppe i konfirmandstu-
en bagefter koret deltager.

Den 13. februar gudstjeneste kl. 10.00

Den 20. februar gudstjeneste kl. 10.00

Den 27. februar fastelavnsgudstjeneste 
kl. 13.30. bagefter er alle velkommen til 
slå katten af tønden i forsamlingshuset.

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


