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Foredrag

Nils Malmros
29. februar kl
. 13.30

”Hvad enten du er oppe eller nede er Gud
ved din side. Det er Gud, der holder dig i
live og lader dit hjerte banke.”
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KONFIRMAND 2017

Søndag den 4. september kl. 11 er der konfirmandopstart.
Efter gudstjenesten er der frokost i mødesalen og information om forløbet. Ugedag og klokkeslæt vil først blive endelig afklaret på dagen, når vi kender alle de unge menneskers
kalender. Forældre og søskende er velkomne til opstarten.
Tilmelding til valgmenighedspræst
Malene Aastrup maa@ryvm.dk

Konfirmandhold
med fællesskab
		Af Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

D

er er mange spørgsmål, der melder sig,
når konfirmationstiden nærmer sig.
Skal, skal ikke? Skal jeg følge min skoleklasse eller vælge familiens kirke? Tror jeg?

skole, så det var virkeligt fint«. I Valgmenigheden bliver tidspunktet for forberedelsestimerne nemlig først planlagt, når alle er meldt
til, så det kan passes ind i dagligdagen.

For Anja Kock, var valget nemt: Alle i Anjas
familie er konfirmeret i Nazarethkirken, og
hun havde hørt meget godt om det. »Af natur
er jeg indadvendt, så jeg valgte også Valgmenigheden for at udfordre mig selv. Jeg ville gerne møde nye mennesker«, fortæller Anja, som
blev konfirmeret i Nazarethkirken sammen
med tre andre piger den 8. maj 2016.

Ingen støvet skolebænk
De lavede mad sammen, overnattede i kirkerummet, talte sammen om erfaringsnære
emner som ondskab, sorg og kærlighed og
sluttede forløbet af med en tur til København,
hvor de var i Tivoli og i Natkirke.

Fordelene ved Valgmenigheden er bl.a., at
der er plads og tid til den enkelte, og det mærkede Anja tydeligt: »Det var rart, at vi ikke var
så mange på holdet, og at vi kom med samme
forudsætninger. Ingen kendte hinanden, men
vi blev alle taget rigtig godt imod«.
Det, at konfirmationsforberedelsen lå lidt
længere væk end normalt, havde ingen betydning for Anja: »Forberedelsen foregik efter

For Anja betød det meget, at konfirmationstimerne ikke foregik på en støvet skolebænk,
men at undervisningen blev gjort praktisk: »Det
var sjovt at komme lidt rundt og se lidt, så det
ikke er kedeligt. Jeg har lært en masse, jeg ikke

vidste i forvejen. Malene er en helt fantastisk og
glad person og god til at forklare«, fortæller hun.
Da den store dag kom, oplevede konfirmanderne en ny udfordring; nemlig opmærksomheden fra omgivelserne. »Måske skulle
jeg have nydt det noget mere. Jeg var virkeligt
nervøs, fordi jeg ikke er vant til at være i centrum, så det var godt, at vi kendte hinanden og
havde fællesskabet på holdet«, fortæller Anja.
Hun fejrede bagefter dagen med familien,
og hun anbefaler varmt andre at blive konfirmeret i Ryslinge Valgmenighed: »Ryslinge
Valgmenighed er et helt fantastisk sted at blive
konfirmeret. Malene er rigtig god til at få os rystet godt sammen, så vi får et godt fællesskab«
slutter hun.

Hvorfor konfirmeres i Ryslinge valgmenighed?
Fordi vi alle drømmer om at blive set – her er der tid til den enkelte og til fællesskabet.

3

Tak, at hjertet bliver ved
med at banke
		Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst (prædiken forkortet fra 2. Pinsedag)

H

jertet er en stor muskel, der pumper blodet gennem kroppen. Hjertet
kan svigte. Hjertet kan være defekt,
så vi må få en by-pass operation. Hjertet kan
tilmed gå i stykker – og så kan vi få et nyt.
Hvilket under, at videnskaben har bragt os
så vidt.

des taknemmelig mand, selvom han også var
en glad mand før.
Jeg fatter stadig ikke, hvordan det lader sig
gøre, og hver gang jeg tænker på ham eller
møder ham, så bliver jeg glad. Glad over, at
vi har så dygtige læger og glad over, at vi har
en nådig Gud.

Jeg kender en mand, der længe gik og led.
Hans hjerte ville ikke banke som det skulle.
Han var kraftigt bygget og alligevel var det
som om, at han svandt helt ind og blev til ingenting. Blodet ville ikke løbe rundt som det
skulle, og blodet steg ham til hovedet, så han
blev helt rød som en ballon.

Det med den nådige Gud, vil mange trække på
smilebåndet over. For hvad har det hele at gøre
med Gud. Manden fik et nyt hjerte sat ind af
lægerne – ikke af Gud. Vi har det med at tænke
på menneskekroppen som en maskine, der skal
repareres. Som en bil, der tages på værksted.

Til sidst måtte han ind og ud af sygehuset.
Flere år gik med at sætte hjertet i gang. Endelig skete det fantastiske – ret som de var ved at
miste modet – at han fik et nyt hjerte.

En anden mand måtte også få sit hjerte opereret. Han fik ikke et nyt hjerte, men hans hjerte
blev opereret, så det nu er så godt som nyt.
Da operationen var ovre, var manden rystet.

Da jeg mødte denne mand igen, var han på
en måde en anden. Han var en helt anderle-

Han bad om at tale med præsten, men det
kunne hans familie ikke forstå. Var det ikke
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bedre, om han talte med lægen? Det var jo
ham, der havde styr på operationen og de
følgevirkninger, som flere omgange med narkose kan give.
Præsten eller lægen?
Hvem ville du tale med, hvis det var dig, der
havde været igennem en stor og omfattende
operation?
Hvis du skulle vælge, så valgte du nok lægen,
så du kunne få styr på hele forløbet, diagnosen og alle detaljer – også møntet på din
fremtid.
Men hvorfor ikke tale med dem begge? Det er
forskellige spørgsmål de to fagpersoner kan
tale med dig om. Den ene kan fortælle det
faktuelle og mekaniske. Det, som vi kan regne
os til og har erfaring og viden omkring. Den
anden kan tale med dig om det eksistentielle.
Det, at din grund er blevet usikker. Det, at li-

»Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre.
Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød,
så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.
De skal være mit folk og jeg vil være deres Gud«
Ezekiel kapitel 11 vers 19-20

vet ikke er en selvfølge, men noget som kan
glide os af hænde.
Det sidste er lige så væsentligt, ja måske
endda det væsentligste. Vi opdager det bare
først, når vi mister kontrollen. Til hverdag
er vi frie. Vi er herrer i eget hus og kan tro,
hvad vi vil. Og stort set gøre, hvad vi vil, så
længe vi ikke truer andre eller generer dem
på deres liv.
Vores verdensbillede er åbent. Jo mere vi
ved, jo mere ved vi, at vi ikke ved. Verden og
himmelrummet ligger åbent for os. Vi er som
mennesker kastet ind i denne verden. Frie til
at leve livet og sætte det aftryk, som vi formår
og vil.
Det betyder, at vi ser alting ud fra det partikulære. Der er ikke nogen sammenhæng. Der
er ingen større mening med det hele. Der er
ingen plan og ingen overordnet ide og derfor
heller ikke noget særligt formål med vort liv.

Sådan ser det ud i dag set med filosofiske og
videnskabelige briller, men set med teologiske og kristne øjne er det helt anderledes:

vores verden i midten, Asgård som himlen vi
længes efter, og Udgård som afgrunden vi kan
falde i.

Her er der en mening med det hele, som Gud
står bag. Du er nok fri, men du er bundet af
kærligheden, som du skal give videre fra Gud
til dit medmenneske. Som menneske må du
basere dit liv på erfaringen. Og erfaringen er,
at du er sat i midten af dit liv med mennesker
omkring dig, som du må forholde dig til. Indimellem er du i den syvende himmel og andre
gange er du helt nede i kulkælderen.

Uffe Jonas formulerer Grundvigs standpunkt
med disse ord: ”Hellere holde fast i en kosmologi, som alle de højlærde anser for udlevet
end kaste vrag på sin barnetro. … Grundtvigs
natur var seerens, og han så, at verden er en
levende organisme, at den opretholdes og
gennemstrømmes af nærende og livgivende
kræfter og at vi som mennesker hører hjemme
i denne verden.” Atså: Hvad enten du er oppe
eller nede, er Gud ved din side. Det er Gud,
der holder dig i live og lader dit hjerte banke.
Gud er ikke en gammel mand med skæg, som
sidder oppe i himlen og ser herned. Gud er
helt anderledes bevægelig: Gud er den livgivende kraft, der opretholder verden og os alle
med sin ånd. Når vi takker, må vi takke lægen
for hans ekspertise, men vi må også takke
Gud. Tak, at hjertet bliver ved med at banke
og hjælp os at sætte pris på det!

Denne helt basale menneskelige erfaring tog
Grundtvig så alvorligt, at han som såkaldt
»gammelkristen« tog kampen op mod moderniteten. Han nægtede at finde sig i det nye
kopernikanske verdensbillede, hvor jorden
kredser om solen. Grundtvig fastholdt jorden
som det centrale, med himlen over os og helvede under os. Nøjagtig som biblen gengiver
det. Eller sagt mytologisk: med Midgård som
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Babysalmesang:
Hver torsdag kl. 11-12 i Nazarethkirken.
Max 10-12 på holdet. Hvis vejret er godt,
holder vi babysalmesang i det fri.
Tilmeld dig og dit barn på maa@ryvm.dk
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Babysalmesang: Et berigende
frirum for mor og barn
			
Af Sara Rosager, medlem af menigheden

B

abysalmesang er muligheden for at
give dig selv og dine et frirum med fuld
attention.

Min datter, Ingeborg og jeg har haft fornøjelsen af at være med på Malene Rask Aastrups
Babysalmesangshold i foråret. Det foregik i
Nazarethkirken med Malene som den erfarne underviser. Det er tydeligt at se, at hun kan
noget med børn og forløbet er velovervejet.
Hver torsdag kl. 11 har jeg mødtes med Malene og de andre mødre og børn i et lille frirum
med hygge, sang, musik, bevægelse, stimuli,
samt tid til refleksion og snak.
Som mor til to små er der nok at se til, og
morgenerne er travle. Men når jeg træder ind
ad døren i kirken med Ingeborg på armen og
pusletasken på den anden, glemmes småbørnsfamiliens travlhed og de mange gøremål. Her distraheres jeg ikke af vasketøj, indkøb eller andre praktikaliteter, men er 100%
tilstede for mit barn og mig selv. Det er skønt!

Sang, sansestimuli og genkendelsens glæde
Hvad der er mindst lige så dejligt og berigende, er den aktivitet som Babysalmesangen afstedkommer i kraft af et veltilrettelagt og kvalitetsrigt program med
sang og sansestimuli.
Ingeborg har fuld
opmærksomhed på,
hvad der sker under hele seancen og
udstråler stor genkendelsesglæde ved
timens sang & rytmik.

Ingeborg og jeg deltog hver torsdag fra hun
var 3 måneder, til hun var 10 måneder gammel. Det har givet så meget! Ingeborg nyder
musikken og genkender tydeligt sangene
derhjemme. Vi savner det skønne, berigende, rolige, glade og nærværende frirum, vi fik
mulighed for at være en del af. Men oplevelsen sidder der, som var det i går. Tak for det.

Det er bekræftende at se,
hvad genkendelsens glæde
gør for barnets
evne til at suge
oplevelserne
til sig og føle sig
tryg og glad.
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Det́ for børn
  Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

Kend din kirke
For børn i 3. og 4. klasse.
Kirken er ikke et museum, hvor du skal være
bange for at tabe salmebogen. Kirken er et
rum – et anderledes rum, som det er sjovt og
godt at kende til. Vi mødes otte gange, synger
sammen, går på skattejagt i kirken, hører fortællinger og laver sjov sammen.

NYT TILBUD
Småbørn, sang og sanser
Lørdag den 24. september kl. 10-11.
Sang og sanser - kirkegang, der tillader bevægelse for de små ballademagere i alderen
0-5 år.
TEMA: Tak for mad - hvor kommer maden fra
og hvem takker vi?
En halv time i gang og dernæst en halv time
med boller, kaffe/te og saftevand.
Tilmelding på maa@ryvm.dk
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Første gang mødes vi til høstgudstjeneste
søndag den 25. september kl. 11.
Dernæst onsdage fra 14-16. Børnene deltager
til slut i adventsgudstjenesten søndag den 27.
november kl. 13.30.
Tilmelding til maa@ryvm.dk

Børnenes søndag
Søndag den 23. oktober kl. 11.
børnegudstjeneste, hotdogs og besøg af Kenneth Bøgh Andersen, som er forfatter til AntBoy og Djævlekrigen.
Entré voksne 60,- Børn gratis.
Tilmelding til maa@ryvm.dk
Fastelavn
Søndag den 26. februar kl. 13.30.
Børnegudstjeneste, tøndeslagning og fastelavnsboller.
Tilmelding til maa@ryvm.dk

Kirkelige
handlinger
Januar - august 2016

Dåb
Maya Sejr Madsen, den 31. januar
Alex Albæk Andersen, den 31. januar
Peter Brandt, den. 29. maj
Anna Borgaard Haastrup, den. 29. maj
Til lykke!

Konfirmerede

Anja Czuchan Kock, den. 8 maj
Nanna Navne Therkelsen, den. 8 maj
Louise Gaardholm Jørgensen, den. 8 maj
Trine Bøje Johansen, den. 8 maj
Til lykke!

Viede

Henrik Jakobsen og Benedikte Jacobsen, den. 4. juni
Knud Jeppesen og Jette Marstrand, den. 20. juli
John Myllin Lings og Mette Bidstrup Engholm, den. 30. juli
Jakob Hviid og Annika Johansson, den. 6. august
Anders Smed Christensen og Britt Foged Hansen, den. 20. august
Til lykke!

Bisættelser og begravelser
Eva Elisabeth Nielsen, Ferritslev den 3. februar
Marie Sofie Nielsen, Ringe den 13. februar
Hans Sorterup Thomsen, Ringe den 19. marts
Thorkild Jørgensen, Gislev den 4. maj
Anna Jeppesen, Ryslinge den 13. maj
Birgit Elinor Neiss, Ryslinge den 23. maj
Jørgen Pedersen, Ryslinge den 27. juni
Guds fred!
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10
adventsmøde
Søndag den 27. november kl. 13.30

Kirkehøjskole med professor johannes nørregaard Frandsen
Tirsdag den 22. november kl. 19. Se mere på side 14.

Koncert ringe kirkes pigekor
Tirsdag den 15. november kl. 19

Kirkehøjskole: anette Foged Schultz om at vandre og litteraturforedrag v. gudmund rask Pedersen
Tirsdag den 1. november kl. 19. Se mere på side 14.

november

Efterårsmøde om christen Kold
Søndag den 30. oktober kl. 13.30
Om frihed i dannelses- og trosspørgsmål – om Christen Kold ved
Birte Fahnøe Lund.

Sangaften med Povl christian Balslev
Tirsdag den 25. oktober kl. 19

Børnenes søndag med antboy-forfatter Kenneth Bøgh andersen
Søndag den 23. oktober kl. 11. Se mere på side 8.

Kirkehøjskole med Sognepræst lone Vesterdal
Tirsdag den 11. oktober kl. 19. Se mere på side 14.

Søndag med sang: Solist janne Wind
Søndag den 2. oktober kl. 9.30. Se mere på side 17.

oktober

høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl. 11
Jesper Vognsgaard spiller med på saxofon.
Efter gudstjenesten høstmåltid og musik.
Medbring boller, saft, syltetøj eller andet, der kan deles.

Sang og sanser for småbørn
Lørdag den 24. september kl. 10-11. Tilmelding til maa@ryvm.dk.
Se mere på side 8.

Kirkehøjskole med Morten højsgaard Thomsen
Tirsdag den 20. september kl. 19. Se mere på side 14.

Sangaften med Michael nielsen
Tirsdag den 13. september kl. 19

September

Kalender

Uffe Østergaard
Tirs. d. 21. feb. kl. 19
Tidligere forstander for
Den Danske Husflidsefterskole Uffe Østergaard vælger sange og
fortæller om sit skoleliv
i Afrika og Danmark.

Povl Christian Balslev
Tirs. 25. okt. kl. 19
Povl Christian vælger
sange fra højskolesangbogen og fortæller om
sit liv og musikken.

Michael Nielsen
Tirs. 13. sept. kl 19
Tidligere valgmenighedspræst og salmedigter Michael Nielsen
tager os med ind i sit
sangunivers.

AFTNER

SANG-
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Til arrangementer med kaffebord eller lignende betaler
voksne 30 kr. mens børn er gratis. Du kan betale kontant
eller med Mobile Pay og Swipp på 93 86 90 04.

Fastelavn
Søndag den 26. februar kl. 13.30. Børnenes søndag med børnevenlig gudstjeneste, fastelavnsboller, slikposer og tøndeslagning i
mødesalen. Tilmelding på maa@ryvm.dk

Sangaften med uffe østergaard
Tirsdag den 21. februar

Filmklub: ”nøgle-hus-spejl” af Michael noer
Tirsdag den 7. februar kl. 19

Søndag med sang: Solist Trine lunau
Søndag den 5. februar kl. 9.30. Se mere på side 17.

Februar

Vintermøde og foredrag med nils Malmros
Søndag den 29. januar kl. 13.30. Nils Malmros fortæller om sine
film og sit liv. Entré 60 kr. Tilmelding på maa@ryvm.dk

Filmklub: ”Sorg og glæde” af nils Malmros
Tirsdag den 24. januar kl. 19

ryslingemødet
Søndag den 8. januar kl. 13
Gudstjeneste i Nazarethkirken. Dernæst kaffe, foredrag og musikalsk oplevelse på Ryslinge Højskole. Entré 100 kr. Tilmelding på
maa@ryvm.dk. Læs mere i folder og på www.ryvm.dk.

Filmklub: ”En chance til” af Susanne Bier
Tirsdag den 3. januar kl. 19

januar

julekoncert med ryslinge Sangkor.
Tirsdag den 13. december kl. 19. Efter koncerten bydes alle på gløgg
og æbleskiver i mødesalen.

Kirkehøjskole med sognepræst Eva Tøjner götke og skuespiller
Majbritt Saerens
Tirsdag den 6. december kl. 19. Se mere på side 14.

Søndag med sang: operasanger Tonny landy
Søndag d. 4. december kl. 9.30. Se mere på side 17.

December

Gudstjeneste under medvirken af minikonfirmander.
Derefter gløgg, vafler og kreative værksteder for alle.

Fri entré.

nøglE-huS-SPEjl

af Michael Noer
Tirs. d. 7. feb. kl. 19
Ghita Nørby i eminent
hovedrolle i dramaet
om vanskelig kærlighed
i tilværelsens sidste år.

Sorg og glæDE

af Nils Malmros
Tirs. d. 24. jan. kl. 19
Drama om kærlighedens
sværeste pris - om skyld,
sorg og tilgivelse.

En chancE Til

af Susanne Bier
Tirs. d. 3. jan. kl. 19
Et moralsk dilemma om
to politibetjente og et
barn.

FILMKLUB

Fri entré.

Sommerudflugt til
Sanderumgaard
		Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

»R

omantisk have« står der på skiltet,
når du nærmer dig Sanderumgaard.

»Her kan jeg tage min kæreste med hen«,
tænker du – og det kan du! Men med romantisk henvises der ikke kun til en stemning,
men til en stilart, der brød med de stilrene og
geometriske barokhaver.

Den romantiske have blev første gang opført
af Johan Bülow i begyndelsen af 1800-tallet.
Haven var berømt i vide kredse, og mange
malere og digtere kom forbi. Haven var dyr
at vedligeholde, så da Bülow døde, sov haven
tornerosesøvn og groede til med vild skov,
indtil det lykkedes Erik og Susanne Vind at
genopføre haven. Og hvilken dejlig have!
Vi havde en skøn tur. Sandwich i rosenhaven,
foredrag i den gamle herskabsstald og gåtur
gennem den 15 hektar store have, der både
byder på skovalléer, der spejler sig i kanaler med åkander, og oaser med lysthuse og
blomster i et væld. Til slut fik vi kaffe og lagkage, inden vi drog hjemad med en smuttur
omkring Davinde kirke.
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Fotograf Rie Thygesen.
Se flere billeder på ryvm.dk eller i mødesalen.

Nyt fra
bestyrelsen
		Af Asbjørn Nyholt, bestyrelsesformand

E

fter generalforsamlingen 17. marts,
hvor der var genvalg til alle, har bestyrelsen konstitueret sig: Formand
Asbjørn Nyholt, næstformand Rie Thygesen,
sekretær Lise-Lotte Liengaard, formand for
økonomiudvalg Bent Jensen, formand for
bygningsudvalget Lars Liengaard.
I fællesudvalget, der varetager samarbejdet
med frimenigheden om kirke og kirkegård,
sidder: Malene Aastrup, Anne Mette Mac
lean, Lars Liengaard og Asbjørn Nyholt.
Nye udvalg
Ved konstitueringen nedlagde bestyrelsen to
udvalg: Børne-ungeudvalget og koncertudvalget. I stedet blev kommunikationsudvalget styrket, så det nu består af Malene Rask
Aastrup, Birthe Brunsbjerg, Rie Thygesen og
Asbjørn Nyholt. Udvalget får faglig hjælp af
Ann Hedahl, medlem af menigheden.
Samtidigt er der i årshjulet for bestyrelsens
møder planlagt langt mere tid til at evaluere

og planlægge menighedens aktiviteter inden
udgivelse af de to årlige kirkeblade.
Tak for hjælpen
En stor tak skal lyde fra bestyrelsen til alle jer,
der gør et solidt stykke arbejde for at livet og
rammerne om valgmenigheden er velfungerende. En speciel tak til jer der hjalp med
det udvendige vedligehold af præstegården
ved arbejdsdagene sidst i maj, og jer mange
der hjalp i forbindelse med årsmødet for Foreningen for Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 4. og 5. juni.
Mangler vi dine kontaktoplysninger?
Vi oplever ofte, at vi ikke kan få fat på medlemmer, fordi vores oplysninger er forældede. Husk at fortælle os, hvis du får ny adresse,
mail eller telefonnummer, så vi kan få fat på
dig. Det gør kassererens arbejde meget lettere og du får hurtigere besked fra os. Skriv til
os på Ryslinge.valgmenighed@5750.dk, hvis
du har nye kontaktoplysninger.

Nu kan du betale med mobilen
Fremover kan du betale for kirkekaffe, billetter og entréer via Mobile Pay
og Swipp. Så slipper du for at huske
kontanterne.
Betaling kan ske
til 93 86 90 04.

Find os på Facebook
Følg vores side på Facebook
og få nyt om arrangementer,
se billeder og få nyt fra kirken. Du må
meget gerne kommentere og like vores opslag, så vi når bredere ud.
Vi ses på www.facebook.dk/ryslingevalgmenighed

13

Kirkehøjskolen
midt på Fyn
		TEMA: Tro-Tab-Vandring-Dåb

Tirsdag den 22-11 kl. 19

Da kirken og troen blev folkelig
Ved prof. Johannes Nørregaard Frandsen

F

olkelige foredrag, fortælling og samtale
til oplysning om kristendom, kirke og tro
- for alle interesserede uanset bopæl

Arrangør: En frivillig kreds af menigheds
medlemmer og præster. Ryslinge Valg
menighed stiller mødesalen til rådighed.
Sted: Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Entrè: 60,- pr. aften inkl. kaffe

Tirsdag den 20-9 kl. 19

Tirsdag den 11-10 kl. 19

Nedenom og hjem
Om tab og sorg ved sognepræst Lone Vesterdal

Tirsdag den 1-11 kl. 19
På vandring med en pilgrimspræst

Tirsdag den 6-12 kl. 19

Skal du døbes?
Ved sognepræst Eva Tøjner Götke

Ved Anette Foged Schultz

Noget om nåde
Danskernes tro er i forandring
Er Danmark på vej mod en ny reformation?
ved DR chef Morten Højsgaard Thomsen
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En skønlitterær tilgang ved Gudmund Rask
Pedersen

Hvad skal vi med kirken?
Ved skuespiller Majbritt Saerens

Årsmøde

i fri- og valgmenigheder

		Af Sonja Skygebjerg, medlem af menigheden

D

et blev en tankevækkende og dejlig
weekend i Ryslinge med foredrag,
sang, musik og festgudstjeneste.
Som tidligere højskolelærer på Ryslinge
Højskole frydede jeg mig især over gensynet
med Søren Ulrik Thomsen, som jeg mødte
første gang i 1989. Nu som dengang var tonen
klar og vedkommende:
Ikke hælde virkeligheden på digte
Ikke hælde digte på virkeligheden
Bare skrive digte
Virkelige digte
Søren Ulrik Thomsen
Ukendt under den samme måne 1982

Døden kan jeg umuligt forestille mig,
men opstandelsen kunne godt være
lyden af en blank cykelklokke et sted
derude i morgenmørket.
Søren Ulrik Thomsen
En hårnål klemt inde bag panelet 2016
Fotograf Rie Thygesen. Se flere billeder på ryvm.dk eller i mødesalen.
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Mere moden Marie
med masser af mod
           Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

N

ormalt hører vi om folk, der går fra
hus og hjem og bliver hjemløse eller
om folk, der vælger villa og vovhund
fra til fordel for et frit og uafhængigt liv. For
Marie Frank er det stik modsat.
Marie Frank er gået fra at bo på gaden i New
York til at være på toppen af poppen - og har
nu valgt det konforme. Med sin musikermand
Anders og deres to børn har hun bosat sig i en
forstad til Randers tæt på hendes barndomshjem. Hvad skete der lige der?
”You know that Im worth it. Seated in expensive chairs with millionairs and stuff”!
sang Marie Frank på albummet ”Vermillion”
tilbage i 90érne, hvor hun modigt hævdede,
at hun kunne lave bedre måltider, men at de
alle så ud til at foretrække jelly-beans.
På det nyeste album ”Kontinua” synger Marie
Frank som noget nyt på dansk. Spændt på,
hvad det ville bringe mig af tekster, tændte jeg
for musikken og fandt en helt anden og mere
moden Marie.
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Hvor de engelske tekster var rockede, lette
og fulde af eufori og troen på, at alt er muligt,
er de danske tekster mere hæse, mærkede af
livet, dets op- og nedture, men stadig med
en tro på, at alt er muligt – bare på en meget
mere almindelig og realistisk måde.
Drømmen om at sidde blandt de rige og
kendte er ikke længere målet. Målet er kontinuiteten. Kærligheden, familielivet, det nære.
Hvorfor nu det? Fordi det er det, der er det
væsentlige i livet. Og fordi det er det, som alle
kæmper og kuldsejler med.
Kærligheden og familielivet går i stykker for
alt, alt for mange.
”Rundt omkring os gik folk fra hinanden. Det
gjorde et stort indtryk” fortalte Marie Frank,
da jeg talte med hende efter koncerten i Nazarethkirken i foråret. Den ungdommelige
naivitet er derfor skiftet ud med en vilje til at
ville livet og hinanden på trods af alt det, der
går på tværs.

Som jeg læser Marie Franks tekster, så emmer
de af kristen tankegang, hvor der nok må kamp
til, men hvor der også er et håb og en tro på, at
det hele nok skal gå. Det er i orden at vise sin
svaghed. Det er i orden at fejle, hvis blot man
vil indrømme det og er parat til at tilgive, når
det er den anden, som har taget fejl.
Alting går igen. Vi kan genopstå. ”Du kan
høre græsset gro, men man flytter ikke bjerge
alene ved at tro. Det ved du nu”. Nej vi skal
både tro og ville.
”Dybe spor sat af drøje hug og dyre æresord” – ja
det er ikke en dans på roser at sige ja til døden
skiller os ad, men ”skyerne på taget skyller ubehaget af, solen brænder disen, smelter også isen”.
”Visk tavlen ren, klar himmelblå, saver den
gren vi sidder på over nu. Lad ikke solen gå
ned over strid. Det er igen forårstid. Nætterne
går langsomt i spænd. Vi genopstår vagtsomt
igen. Tænder lys”.

Marie Frank og Anders
Pedersen gæstede
kirken den 28. april

Søndag med sang
Gudstjeneste og musikforedrag
om Ingemann med solist Janne Wind
og Malene Aastrup
Søndag den 2. oktober kl. 9.30

Gudstjeneste og julesang
Morgenbord og julesang med operasanger og solist Tonny Landy og
Thyge Thygesen ved klaveret.
Søndag d. 4. december kl. 9.30
Entre: 60 kr.

Gudstjeneste og musikforedrag
med solist Trine Lunau og Malene Aastrup
Søndag den 5. februar kl. 9.30

"Sejlet agterud i mit store skrud, du går igennem marv og ben, men ingen lyd går over vandet, sådan en bidevind kan gøre dig blind og
døv, men hjælper godt mod vægelsind.
SOS fra et skibbrud. Pludselig kom vi for langt ud.
Det var ligesom en ond drøm. Taget af understrøm.
Regnen stilner af, os to tilbage. Vi driver over
vandet. Det er blevet lyst om ikke andet. Stadigvæk lidt koldt, men jeg er stadig solgt og
stævner ud med dig igen".
- fra pladen Kontinua 2015

Musik i kirken
”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden
over med” – siger et gammelt ordsprog.
Musik kommer fra hjertet - handler om
det, der ligger vore hjerter nær- og hjertet
er centralt i vores kristne tro.
Derfor har jeg altid været optaget af at bruge musiktekster i kirken.

Gerne kendte/populære tekster, fordi de
taler på et sprog, som vi forstår og derfor
kan hjælpe os til at forstå mange bibelske
tekster, som vi enten finder for sære eller
svære. Som noget nyt tilbyder vi søndag
morgen nogle gudstjenester, hvor populærmusik sættes i spil først i kirken og siden i mødesalen: Søndag med sang.
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»Græd min engel, skjul dit ansigt, kast din kyst mod min.
Syng min skæbne, bryd dit hjerte, længslen er for altid din.
Fald min engel, blidt og stille, jeg venter på dig her.
Styrt dig ned fra høje huse, vi skal aldrig skilles mer’.
Følg mig over dybe dale, indtil smerten holder op.
Løft dig over tidens dårskab, hvil dig ungt på bjergets top.
Flyv min engel, op mod vinden, kys den mørke nat farvel.
Dans mine stjerne, ud af månens dystre skyggespil«

Valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup
Præstegården,
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073 · Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk

Præstens ferie og fridage
Malene Aastrup holder friweekend
17.-18. september, 19.-20. november
og 10.-11. december, samt efterårsferie
13.-19. oktober, hvor embedet passes
af Mikkel Crone Nielsen, tlf. 6267 1095.
Under kursus d. 3. - 7. oktober passes evt. kirkelige handlinger af Mette
Marslund, mobil 2371 6568.
I vinterferien 10. - 20. februar passes
embedet af Mikkel Crone Nielsen og
Mette Marslund.
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(Steffen Brandt på TV2s plade Amerika, 2001)

»Du er en engel« siger vi nogle gange til hinanden. I »Fald min engel« er det dig, der er
englen og Gud fortæller, at han er med dig,
hvor du end er. Det kan kun Gud være.
Som præst kan jeg ikke være der hele tiden,
men jeg vil gerne være der, når du har brug
for det.

En kollega undrede sig engang over, at de pårørende først kontaktede ham, da den syge
var død.
Vi præster er her for de levende – for dig! Tøv
derfor ikke med at sige til, når der er sygdom,
smerte eller svære tanker i dit liv, som du gerne vil tale om.
Malene Rask Aastrup

Gudstjenester

December
4.	  9.30 2. søndag i advent
Malene Aastrup		
Søndag med sang v. Tonny Landy
11.	  9.30 3. søndag i advent

September

Mikkel Crone Nielsen

4. 11.00 15. søndag efter trinitatis
		 Konfirmandindskrivning

Malene Aastrup

18. 11.00 4. søndag i advent
Malene Aastrup
		
Mette Gothardt Rasmussen på violin

11. 11.00 16. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

24. 14.30 Juleaften

Mikkel Crone Nielsen

18. 11.00 17. søndag efter trinitatis

Mikkel Crone Nielsen

24. 16.00 Juleaften

Mikkel Crone Nielsen

25. 11.00 18. søndag efter trinitatis
Malene Aastrup
		 Høstgudstjeneste med Jesper Vognsgaard på sax

25. 11.00 Juledag

Malene Aastrup

26.	  9.30 2. juledag

Malene Aastrup

Oktober

Januar

2.	  9.30 19. søndag efter trinitatis
Malene Aastrup		
Søndag med sang v. Janne Wind
9. 11.00 20. søndag efter trinitatis
16. 11.00 21. søndag efter trinitatis

1. 16.00 Nytårsdag

Malene Aastrup

Malene Aastrup

8. 13.00 1. søn. efter helligtrekonger Malene Aastrup		
		 Ryslingemødet

Mikkel Crone Nielsen

15.	  9.30 2. søn. efter helligtrekonger Malene Aastrup

23. 11.00 22. søndag efter trinitatis
Malene Aastrup
		
Børnenes søndag – besøg af Kenneth Bøgh Andersen,
		
forfatter til Antboy

22. 11.00 3. søn. efter helligtrekonger Malene Aastrup

30. 13.30 23. søndag efter trinitatis
		 Efterårsmøde om Kold

Februar

Malene Aastrup		

29. 13.30 4. søn. efter helligtrekonger Malene Aastrup
		 Vintermøde Nils Malmros

November

5.	  9.30 Sidste søndag e.h3k
Malene Aastrup		
		
Søndag med sang v.. Trine Lunau

6. 16.00 Allehelgen
Malene Aastrup		
		 Lystænding og musik Birthe Brunsbjerg på tværfløjte

12.	  9.30 Septuagesima

Mikkel Crone Nielsen

19.	  9.30 Seksagesima

Mette Marslund

26. 13.30 Fastelavn
		 Børnenes søndag

Malene Aastrup		

13. 11.00 25. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

20. 11.00 Sidste søndag

Mikkel Crone Nielsen

27. 13.30 1. søndag i advent
		 Adventsmøde

Malene Aastrup		
Kirkebil: Har du brug for hjælp til transport for at komme til gudstjenester
og valgmenighedens aktiviteter i mødesalen, er der mulighed for at bestille
kirkebil.  Ring til Palles Taxi på tlf. 6262 2815 – Egenbetalingen er 30 kr.

MARK & STORM GRAFISK – 5750 RINGE
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Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Kasserer Lena Schmidt · Krokusvej 10, 5750 Ringe  ·  www.ryvm.dk

Kirketjener:

Formand:

Malene Rask Aastrup
Tlf. 6267 1073 / 2830 5332
Mail: maa@ryvm.dk

Aase og Bent Jørgensen, Ryslinge
Tlf. 6267 1360
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com

Asbjørn Nyholt, Trunderup
Tlf. 4020 9613. Mail: an@nyholt.dk

Organist:

Kirkesangere:

Lena Schmidt, Ringe
Tlf. 6262 2572
Mail: ryslinge.valgmenighed@5750.dk

Valgmenighedspræst:

Kasserer:

Thyra Rasmussen, Ringe
Tlf. 6262 3181
Mail: thyrarasmussen@hotmail.com

Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@gmail.com

Graver:

Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com

Inger Fuglesang Hansen, Langholm
Tlf. 2364 5458
Mail: inger@fuglesang.dk

Renholdelse af kirke:

Medlemmer kan leje mødesalen til kaffe eller
lignende efter f.eks. begravelse.
Inger hjælper gerne med det praktiske.

Lone Holmegaard, Vantinge
Tlf. 6266 1828 / 2016 0844
Mail: loneholmegaard@hotmail.com

Afløser for graver:
Johnny Hansen Tlf. 21 65 92 61

Solveig Jensen
Tlf. 2089 6288

Kaffe i Mødesalen:

