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Kirkenyt
Julen nærmer sig, og det er blevet mørkt herude
på landet. Mange af os forsøger at jage mørket lidt
på flugt med nogle fantasifulde lysguirlander. Og
Veflinge kirke følger også med, som den står der i
de kolde vintermåneder fuldt oplyst midt i det store
mørke. Som om den vil fortælle, at selv om den er
gammel, så er den stadig sprællevende, fyldt med
liv og lys og med et håb til fremtiden, der gælder os
alle.
Mange i kirke
I årets løb har der været rigtig mange, der har været i kirke i Veflinge. Det er rigtig dejligt, og det giver
et godt humør og et godt fællesskab for alle i kirken. Vi er også begyndt at drikke kaffe efter gudstjenesterne, enten i våbenhuset eller ude på kirkegården. Det er rart, at man lige kan stå og sludre
lidt, inden man går hjem. Ja, og så er den store
gravsten med Axel Brahe og altertavlen jo også blevet restaureret. Så nu sidder man nede i kirken, og
ser op på det fine alterbillede, og synes næsten, at
Jesus har fået vasket sit fine hvide tøj.

Kirkeskoven
Ja, og kirkeskoven er vi meget stolte af. Mange har
gjort et stort stykke arbejde. Og det har i sommerens løb været rigtigt dejligt fra præstegården at se
ud over de mange gule solsikker, nyplantede træer,
ja og lidt ukrudt ind imellem. Men pyt, for der har
været masser af smukke sommerfugle, harer og
fasaner. Ja, og en hel del hundeluftere, der heldigvis er gode til at samle op, så børnene frit kan
boltre sig i græsset. Og den flotte bålhytte har allerede været brugt til Høstgudstjenesten, Halloween, børnefødselsdage og andre gode arrangementer.
Så Veflinge kirke er sprællevende.
På kirkens og menighedsrådets vegne ønskes alle
i Veflinge en glædelig jul og et godt nytår.

Ole F. Hansen
Sognepræst

Kirken har også arvet
For et par år siden døde en ældre ugift mand, som
hed Helge Haugaard. Han var som enebarn vokset
op ude på Stormarken, og gennem det meste af
hans liv var han meget historisk og kirkeligt interesseret. Især betød Veflinge kirke meget for ham.
Her var han både døbt og konfirmeret og ude på
kirkegården lå hans forældre. Men som sagt var
han ungkarl, og vi blev meget overraskede og glade
i menighedsrådet, da vi pludselig en dag fik brev
fra en advokat, at han havde testamenteret
300.000 kroner til kirken. Helge Haugaard levede
sine sidste år i Padesø med sin mor, og siden alene i Korup, hvor han døde. Ære være hans minde!
Ja, og pengene har menighedsrådet besluttet at
bruge dels på børnene i byen i form af teater/musikoplevelser i kirken, dels på almindelig næstekærlighed i form af julehjælp, og desuden har vi
valgt at bruge nogen af pengene på kirkeskoven.

Kirkebilen holder sig klar
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Adventsfest
Onsdag d. 13. december kl. 19 er der adventsfest
i Veflinge forsamlingshus med Luciaoptog, lotteri
med masser af præmier, kaffe og æblekage, julehistorie og fællessang.

Tirsdag d. 9. januar
kl. 19 er der filmaften
i konfirmandstuen
Vi skal se en film med bl.a. Lars Mikkelsen, der
hedder: Der kommer en dag.
Filmen vandt Gabrielprisen i 2017 for årets bedste
kirkelige film.

Dans på alterbordet
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Døbte
Noah Feng Sølverblad Lau Jørgensen
Caroline Marie Pølsgård
Andreas Kragh Sørensen
Nohr Harding Brunsvig

Vielser
Sara Serup Behrensdorff og Johnny Pelle Behrensdorff
Tina Heyde Jansson Kock og Mikkel Heyde Kock

Begravede/Bisatte
Poul Jakobsen
Palle Sanderhoff
Lone Lundahl Hansen

Guldbryllup i Veflinge. Lørdag d. 24. juni var det 50 år siden Lis
og Frede blev gift i Veflinge kirke. Et stort tillykke med dagen.

Tillykke til Egon og Tove med guldbryllup
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Konfirmanderne

Veflinge sogns Julehjælp 2017
Veflinge menighedsråd uddeler julehjælp
Du/I er berettet til julehjælp, hvis I er bosat i sognet, har hjemmeboende børn under 18. år.
Og har et lavt rådighedsbeløb om måneden enten enlig eller gift.
Julehjælpen består af kolonivarer til hvad der høre sig til juleaften.
Beskriv kort og præsis hvorfor du/ I søger julehjælpen
Frist for ansøgning er den 15 december
Ansøgningerne vil blive gennemgår og behandlet anonymt, og der gives svar den 20. december.
Ansøgningen sendes til:
Menighedrådsformand
Doris Krarup Mogensen
dkm@familie.tele.dk
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Gudstjenesteliste for Veflinge Sogn
DECEMBER
1. søndag i advent

FEBRUAR
kl. 17

Søndag d. 4. februar

– Happy Voices giver koncert
2. søndag i advent

Vinter 2017-18
kl. 17 kor

– Kyndelmisse
kl. 10 kor

Søndag d. 11. februar

kl. 13.30 kor

Fastelavn/Børnegudstjeneste
3. søndag i advent

kl. 10

Juleaften

kl. 14 og 16 kor

Juledag

kl. 10

2. juledag

kl. 10.30 kor

Søndag d. 18. februar

kl. 10 kor

Søndag d. 25. februar

kl. 9

Gunvor Sandvad

Børnegudstjeneste

MARTS

Julesøndag – ingen gudstjeneste
Søndag d. 4. marts

JANUAR
Nytårsdag

kl. 16

Søndag d. 7. januar

kl. 10

Søndag d. 14. januar

kl. 10 kor

Søndag d. 21. januar

kl. 9

kl. 10 kor

Gunvor Sandvad
Søndag d. 28. januar

kl. 10 kor

Sognepræst: Ole F. Hansen,
Axel Brahesvej 13, 5474 Veflinge.
Tlf. 64 80 10 18.
e-mail: lofh@km.dk
Organist: Svend Erik Sørensen,
Dronningens gade 13, 5000 Odense C.
Tlf. 66 11 99 92.
Kirkesanger: Berith Jørgensen,
Havrekær 19, 5474 Veflinge.
Tlf. 64 80 17 80.
Graver: Vagn Kirk Hansen,
Hestehaven 24, 5474 Veflinge.
Tlf. mobil: 42 21 45 59.
e-mail: graver_1@hotmail.dk

Formand for menighedsrådet: Doris Mogensen,
Nymarksgyden 18, 5474 Veflinge.
Tlf. 64 80 16 80.
Kirkeværge: Djina Bjere,
Hestehaven 17 A, 5474 Veflinge.
Tlf. 40 97 69 06.
e-mail: djina@live.dk
Kasserer: Egon Christiansen
e-mail: egel@webspeed.dk
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