KIRKENYT

Af Malene Rask Aastrup

Seriesøndag
“Nogle går til sport - jeg ser serier!
Når jeg har været på arbejde en
hel dag, er det en befrielse at vide,
at når jeg kommer hjem, skal
jeg bare smide mig i sofaen og
se et afsnit af “min” serie - koble
fuldstændig af. Jeg er serie-afhængig…
Jeg kan faktisk blive fuldstændig manisk omkring
det og har svært ved kun at se ét afsnit om dagen.
Derfor kører jeg nogle gange en serie-maraton om søndagen. Laver ikke andet end at se serie og spise mad”.
Citatet har jeg fra Christiane Schaumburg Müller,
tidligere vært på “Vild med dans”.
Førhen læste alle bøger, så begyndte mange at se
film, og i dag ses der serier som aldrig før!
Seriesøndag. Det er et nyt begreb, som også tv har
fået øjnene op for.
Her i den mørke tid bliver seriesøndag særlig
tydelig. Vi elsker at sidde der ved siden af hinanden
og se noget sammen på samme tid - og vi sidder der
igen søndagen efter.
At holde seriesøndag. I virkeligheden burde kirken
kunne tage patent på det begreb!
Søndag er kirkedag, og sådan har det været i flere
hundrede år. Det må siges at være en serie, der vil
noget!
Der er både vold, mord, spænding og kærlighed. Og
det hele ender godt!
Det lidt svære er, at serien i kirken er den samme.
År efter år. I hen ved to tusinde år har vi forkyndt
det samme: At Gud har skabt os, Jesus frelst os, og
Helligånden skænker os Guds kærlighed.
Hvorfor så fortsætte? Hvorfor
sige det samme en gang til?
Ja, hvor mange har ikke set Matador mere end en gang? Hvorfor
genser vi serier, som vi allerede
har set flere gange før?
Vi genser serier, fordi de siger os noget om vores liv.
Og sådan er det også i kirken: I gudstjenesten får du
gjort klart, hvad der er det væsentlige i livet: At du
er i live, at du er elsket og elsker. Livet og kærligheden. Det liv og den kærlighed, som Gud skænker os,
for at vi skal dele liv med hinanden.
Fra advent til pinse handler kirkeåret om alt det,
som den treenige Gud har gjort for dig og mig.
Nu i trinitatistiden handler teksterne om alt det, vi
skal gøre i taknemmelighed til Gud.
Lyder det, som noget du har hørt en anden søndag?
Velkommen til seriesøndag i kirken!
Fortsættelse følger søndag efter søndag…
Der venter os et nyt kirkeår. Gud ske lov for det!

www.ryvm.dk

NOVEMBER 2015 • FEBRUAR 2016

Nyt fra bestyrelsen

150 år

Ryslinge Valgmenighed runder sammen med Ryslinge Frimenighed 150 år den 19. november 2015 –
landets første frie grundtvigske menighed. Fejringen af de to søstermenigheders fælles oprindelse
festligholder vi i fællesskab. Den lange række af
fejringer og udgivelser præsenterer vi i et særnummer af kirkebladet. Festlighederne begynder
med champagne i kirken torsdag den 19. november
og rundes af med landsmødet 4. og 5. juni for de
grundtvigske valg- og frimenigheder.

Nye klæder

Ryslinge Valgmenighed · Kasserer Lena Schmidt
Krokusvej 10 – 5750 Ringe

Adventsmøde 29. november
Stort juletræ ved præstegården

Gudstjenester
November 2015
1. Allehelgen

16.00

Lystænding

MA

Børnenes søndag

MA

8. 23.søn.e.trin

11.00

15. 24.søn.e.trin

11.00

22. Sidste søn

14.00

Jubilæum

MA

29. 1.søn i advent

13.30

Advents-møde

MA

Musik for livet

MCN

NYT I JANUAR: Filmklub i præstegården

December 2015
6. 2.søn i advent

9.30

13. 3.søn i advent

11.00

20. 4.søn i advent

11.00

24. Juleaften

MA
Fortælling og kor

25. Juledag

11.00

I disse uger er vi i bestyrelsen ved at lægge budget
for 2016. Vi ved, at mødesalen trænger til en kærlig
hånd efter mere end 30 års flittig brug. Maling og
et nyt køkken er i tankerne, men vi må se hvad
pengene rækker til i 2016.

MA
Musikgudstjeneste

MA

Januar 2016
1. Nytårsdag

16.00

3. Hellig3konger

9.30

10. 1.søn.e.h3k

13.00

MA

Ryslingemødet

MCN

17. Sidstesøneh3k

9.30

MA

24. Septuagesima

9.30

MCN

31. Seksagesima

9.30

MA

Februar 2016
7. Fastelavn

13.30

Børnenes søndag

MA

14. 1.søn i fasten

11.00

MA

21. 2.søn i fasten

11.00

MCN

28. 3.søn i fasten

13.30

Vinter-møde

MA

Marts 2016
6. Midfaste
13. Mariæ bebudelse

Bygget af levende stene

MCN
Musikgudstjeneste

9.30

MA

11.00

MA

MA Malene Aastrup, valgmenighedspræst
MCN Mikkel Crone Nielsen, frimenighedspræst

www.ryvm.dk

Ved indsamlingskoncerten i august blev der indsamlet 11.100,- kr., der går ubeskåret til Kræftens
Bekæmpelse.
Tak til medvirkende og arrangører, der gav os alle
en flot aften og gjorde indsamlingen mulig.

Budget

MA

9.30

26. 2. juledag

MA
MCN

14.30 og
16.00

I anledning af jubilæet har Valgmenigheden fået
et nyt kendemærke – logo. Den kendte kirkebænk
med rosen på baggrund af et kirkevindue. En genkendelig grafik.
I samme anledning fremtræder kirkebladet nu i
nye klæder. På denne måde forener vi en læsevenlig opsætning
og det hurtigt at
kunne finde frem
til de søgte informationer.

Vintermøde 28. februar om Grundtvig v. Birgitte
Stoklund Larsen, Det danske Bibelselskab

Sammen med dette kirkeblad modtager du et eksemplar af ”Bygget af levende stene” i anledning af,
at Ryslinge Valgmenighed runder 150 år. Skriftet
skildrer det fællesskab og den ånd, der i generationer har kendetegnet valgmenighedens liv. Stor
tak til redaktionen og de af menighedens medlemmer, som har bidraget med billeder, erindringer og
tekster.
Takket være en overvældende
række af donationer er samtlige omkostninger dækket.
En stor tak til Den Faberske
Fond, Marius Pedersens Fond,
Grundtvigsk Forum, Grundtvigs Fond, Fyns Stifts Biblioteksfond, Lunde Brand og
Stiftsrådet i Fyns Stift.

www.ryvm.dk

Kirkelige handlinger

NOVEMBER - DECEMBER 2015

DECEMBER 2015 - JANUAR 2016

FEBRUAR 2015

Dåb

Søndag 1. november kl. 16.00:
Allehelgen
Vi mindes vore kære, takker for, at de har været og
er en del af vores liv.
En gudstjeneste med stille musik, hvor der tændes
et lys for hver af dem, vi har mistet siden sidst.

Tirsdag 8. december kl. 19.00:
Kirkehøjskole
Fhv. rektor og frimenighedspræst
Niels Thomsen: »Præst og tro og
menighed.«
Op til påske er det næsten blevet
vane, at en præst af pressen bliver
spurgt om sin tro. Og så går det hele i gang…
Tidl. rektor og frimenighedspræst Niels Thomsen
har gjort sig nogle tanker om forholdet mellem
præst og tro og menighed. Entré 60,-

Onsdag 3. februar kl. 19.00:
Foredrag - Vilhelm Birkedal og Karl Poulsen
Nærmere omtale i særnummer om jubilæum

Emil Møller
Pliniussen
døbt
5. juli 2015

William Storm
Strandholdt
døbt
26. juli 2015

Begravelser

Marie Fiil Hansen bisat d. 23. juni 2015
Ingrid Thue Kramer bisat d. 9. juli 2015
Hans Ove Lundsgaard Theill begravet d. 8. juli 2015
Inger Salomonsen bisat d. 23. juli 2015
Erik Kristensen Nørregaard begravet d. 1. oktober 2015
Guds fred!

Praktiske oplysninger
Valgmenighedspræst,

Malene Rask Aastrup
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk
Præstens ferie og fridage
Den 13.-20. dec., samt d. 23.-29.
jan. og 15.-21. feb. Tjenestelig
henvendelse rettes til frimenighedspræst
Mikkel Crone Nielsen tlf. 6267 1095.
Kasserer Lena Schmidt
Tlf. 6262 2572
ryslinge.valgmenighed@5750.dk
Formand Asbjørn Nyholt
Tlf. 4020 9613: an@nyholt.dk
Mødesal kan lejes for 500,- i forbindelse med
bisættelser/begravelser mm.
Inger Fuglesang (tlf. 2364 5458) kan mod betaling
stå for opdækning og traktement.
Kirkebil fås til både gudstjenester og kirkelige
aktiviteter. Egenbetaling 20,Ring til Palles taxi på tlf. 6262 2815.

www.ryvm.dk

Søndag 8. november kl. 11.00:
Børnenes dag – lys og mørke
Kort gudstjeneste for børn
og voksne under temaet:
lys og mørke, hvorefter vi
går i mødesalen.
Her skal vi blandt andet
pynte lys, lave roelygter
og se eventyret om Harry
Potter. Der serveres hotdogs undervejs.
Tilmeld dig gerne til maa@ryvm.dk
Tirsdag 10. november
Kirkehøjskole
Familieterapeut og forfatter Ilse
Wilmot: »At (over) leve med en
alkoholiker.«
Ilse Wilmot er gift med den folkelige multi-kunstner (og ædruelige
alkoholiker) Jacob Haugaard. Hun
vil med afsæt i bogen med ovennævnte titel tale personligt om et
følsomt og tabubelagt samfundsproblem. At leve
sammen med et menneske, der ikke kan lade være
med at drikke, er et vilkår, som mange kender til.
Entré 60,Torsdag 19. november kl. 19.00:
Jubilæumskoncert
Se omtale i særudgave om 150 års jubilæum.
Søndag 22. november kl. 14.00:
Festgudstjeneste
Se omtale i særudgave om 150 års jubilæum.
Tirsdag 24. november:
Kirkehøjskole Uddannelsesleder,
præst og ph.d. Ulla Morre Bidstrup:
”I lyst og nød – perspektiver på ægteskab og vielse i
Folkekirke og samfund”.
Samlivsformer og familiemønstre er i opbrud.
Velsignelse og vielse er til debat – og hvor skal det
foregå? Entré 60,Søndag 29. november kl. 13.30
Adventsmøde
Festgudstjeneste, hvorefter vi
sammen går mod præstegården.
Her vil der være lys i et stort juletræ på gårdspladsen og der venter
os varme vafler, gløgg, kakao,
musik og sang samt mulighed for
at kreere et kræmmerhus til eget
juletræ.
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Søndag 13. december kl. 11.00:
Friskolekor og fortælling
Tredje søndag i advent vil årets konfirmander
genfortælle centrale bibelfortællinger, som viser
den røde tråd i kristendommen. Ferritslev friskoles
Lucia-kor har sagt ja til at komme og synge advents
og julesange for og med os.
Tirsdag 5. januar kl. 19.00:
Filmklub i præstegården
Erik Clausen har lavet en film om demensen, som
kan spise mennesker. Alle er velkomne. Ingen entré!
Søndag 10. januar kl. 13.00:
Ryslingemødet
Gudstjeneste i Nazarethkirken, dernæst kaffe på
højskolen, foredrag med Per
Schultz Jørgensen og koncert med Malene Kjærgaard
Group.
For tredje år træk er de tre menigheder i Ryslinge
gået sammen med Ryslinge Høj- og Efterskole om at
sætte fokus på skole-kirke-samfund.
Per Schultz Jørgensen er professor, dr. Phil og tidligere formand for Børnerådet.
Til slut koncert med Malene Kjærgaard Group
bestående af jazzsangerinden, Kasper Villaume
(piano), Mads Kjølby (guitar) og Tobias Dall Mikkelsen (bas).
Entré 100 kr. Tilmelding til Ryslinge Højskole.
Tirsdag 19. januar kl. 19.00:
Filmklub i præstegården
Vi skal denne aften se Bille August seneste film,
der behandler den svære debat om aktiv dødshjælp.
Gratis entré! Fordi film skal ses i fællesskab!
27. januar kl. 20.00:
Koncert i Nazarethkirken
Orgelkoncert med organist Michael J. Thomsen fra
Munkebjerg Kirke i Odense.
Michael er uddannet fra Det kgl. Musikkonservatorium i København og har været orgelkonsulent
i forbindelse med restaureringen af vores orgel i
Nazarethkirken.
Ved koncerten spiller han værker af bl.a. Bach,
Walther og Mendelssohn og et par overraskelser af
nyere dato.
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Søndag 7. februar
kl. 13.30:
Børnenes dag – fastelavn
Hvorfor klæder vi os ud?
Hvilke masker bærer vi
på?
Mød op udklædt til en
kort gudstjeneste og gå med i mødesalen, hvor vi
slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og ser
tryllekunster.
Onsdag 10. februar kl. 19.00:
Foredrag - Torkil Skat-Rørdam
Se nærmere i særnummer om jubilæum
Torsdag 18. februar kl. 11.00:
Babysalmesang
Vi starter endnu et hold babysalmesang. Sang, ro og
nærvær til barn og forælder.
Da vi max. kan være omkring ti børn på holdet, er
der løbende tilmelding til maa@ryvm.dk
Søndag 28. februar kl. 13.30:
Vintermøde om Grundtvig
Ved Birgitte Stoklund Larsen,
generalsekretær i Det danske Bibelselskab, tidligere formand for
Grundtvig Akademiet og barnefødt i Hudevad, Birgitte Stoklund
Larsen har skrevet bogen ”Paradisskyggen - med Grundtvig i kærlighed og krise” (Kristeligt Dagblads Forlag 2015).
Liv og værk flettes hele tiden sammen hos Grundtvig. Det gælder i hans prædikener og hans salmer,
men især i de mange digte, han skrev om og til sin
store kærlighed Marie – også efter hendes død.
Disse digte har overraskende nok ikke fået megen
opmærksomhed. Men de giver en fin indgang til de
mere eksistentielle sider af Grundtvig, som gør ham
nærværende og relevant også for mennesker i dag.
HØJSKOLEOPHOLD RØNSHOVED
HØJSKOLE
Sønderjylland på kryds
og tværs den 14.-20.
august 2016.
Endnu en gang er der
planlagt højskoletur
sammen med Sdr. Nærå Valgmenighed.
Denne gang går turen til Rønshoved højskole, hvor
vi vil blive beriget med inspirerende foredrag,
spændende udflugter og en masse sang.
Program kan ses på www.ryvm.dk plus afhentes i
kirke og mødesal som en folder.
Tilmelding skal ske inden 1. december til Rønshoved højskole direkte.
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