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E

gentlig havde jeg aldrig stillet spørgs
mål ved »mit kirkevalg«. Døbt og kon
firmeret i Søllinge Kirke, så det er jo
»min kirke«. Sådan havde det jo altid været. Da
jeg var barn, gik jeg tit med vores nabo, en sød
pensioneret sygeplejerske, i kirke om sønda
gen. Det var hyggeligt, og jeg elskede at sidde
med salmebogen og synge med.
Da tiden kom til at flyve fra reden i slut 90'erne,
pakkede jeg kufferten og satte kursen mod New
Jersey i USA for at arbejde og rejse rundt. Jeg
fik den sødeste værtsfamilie, hvor der aldrig
blev stillet spørgsmål ved, hvad søndagene
skulle bruges til. Hele familien tog i kirke. Kir
kegang var ikke »bare« kom, sid, lyt, syng og på
gensyn. Der var snak, spontanitet, fællesskab,
åben omsorg for hinanden, aktiv deltagelse i
selve kirkehandlingen og bagefter var der snak,
hygge, kaffe og kage i lokalerne til kirken. Jeg
var dybt forundret, samtidig med at det føltes
rigtigt rart at være en del af det hele. Især det
med, at vi under hver gudstjeneste hilste på

dem på bænkene foran og bagved, og der blev
svaret til præsten under gudstjenesten. Det var
levende, rørende og intenst.
Min første gudstjeneste i Valgmenigheden var
juleaften og her bad Malene os om at hilse på
dem, vi sad omkring. Jeg blev fluks sendt tilbage
til Kirken i Hawthorne, og den samme varme
følelse bredte sig i kroppen igen. Et håndtryk,
et smil, øjenkontakt og Glædelig Jul! Alle fik en
hilsen denne eftermiddag, hvor det hele er en
lille smule mere særligt end det plejer at være.
Jeg startede til babysalmesang i efteråret 2015,
efter at Sara Rosager havde spurgt mig. Jeg
havde været med til det i Ringe Kirke med vo
res datter, så selvfølgelig ville jeg det, nu med
vores dreng. Babysalmesangen i Valgmenighe
den var anderledes på den gode måde. Malene
stod for den, og efterfølgende stiller hun da
gens spørgsmål, der på en helt naturlig måde
kommer i dybden med livet. Jeg var og er vild
med det. Først bliver vores kære børn svøbt
ind i sang, nærvær, sansestimuli og kontakt.

Bagefter mødes vi mødre i vores tanker og
meninger om stort og småt, i livets oplevelser
og udfordringer. Selv da vi brød op efter baby
salmesangen, fortsatte snakken både indenfor
og udenfor kirken. Jeg fik følelsen af at være
en del af et fællesskab, som jeg egentlig ikke
havde lyst til skulle stoppe.
Jeg er friskolebarn, har været på efterskole og
højskole og er nu endt med job på en friskole.
Fællesskab og nærvær ligger dybt og naturligt
i mig. Efter en babysalmesang kom 2 medlem
mer ind i kirken. De var ved at gøre klar til ju
bilæet. Snakken gik helt naturligt, og inden jeg
fik set mig om, havde både jeg og Magnus fået
hilst på både Rie og Lars. Fællesskab, rumme
lighed og et fælles tredje.
Jeg fik udfyldt indmeldelsesblanketten, da jeg
kom hjem, og ved den sidste babysalmesang,
hvor jeg i øvrigt kom for tidligt og fik mulighe
den for at sidde helt alene i et kvarters tid inde
i kirken og give tankerne frit løb tillige med, at
roen sænkede sig fra hoved til fødder, fik jeg af
leveret blanketten til Malene. Jeg sluttede fred
med min tvivl og dårlige samvittighed over, at
vælge noget fra, der ikke er noget galt eller for
kert i, til fordel for at vælge noget til, der ram
mer og rører mig dybere på flere plan.
Malene taler om at turde gå glip af mere i 2016
og at turde at give slip på fortiden. Jeg giver slip
på »plejer«, vælger at se mit glas som halvfyldt
og ikke halvtomt, glæder mig over friheden og
modet til selv at kunne vælge min kirke og over
at få lov til at være del af et fællesskab, hvor der
er noget, der er større end én selv.
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Gå glip af
noget mere...
Af Malene Rask Aastrup, Valgmenighedspræst

N

ytårsdag sad et ægtepar derhjemme.
De var trætte dagen derpå og orkede
ikke engang at gå en tur. »Hen ad
dagen fik vi det dårligt«! fortalte de mig.
»Det føltes som spild af tid bare at sidde der og
lave ingenting«!
Jeg kom i tanke om min samtale med ægtepar
ret, da jeg så en tegning i Politiken. Tegningen
forestiller et ægtepar, som sidder på en bænk
og holder om hinanden. I horisonten ser man
en himmel i blå nuancer og en sol, der er ved
at gå ned. Manden siger til kvinden: »Synes du,
at vi er gået glip af meget«?
Til det svarer konen: »Ja, heldigvis«!
Tegningen var blikfang til en kronik med titlen:
»Lad os gå glip af noget mere i 2016«!
Det bliver vi rådet til af professor i psykologi
Svend Brinkmann, som siger: »Måske skal vi
erkende, at livet i det hele taget ikke bare handler om at opleve så meget som muligt, men
også om at leve op til mellem-menneskelige
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fordringer, og at det sidste forudsætter en villighed til at gå glip af noget«.
Brinkmann skitserer, hvordan vi fylder livet
med varer, oplevelser og events og pointerer
at masseforbrug af oplevelser – og frygt for
at gå glip af noget – bare gør os endnu mere
utilfredse, grådige og fokuserede på det, vi
ikke har.
Det er dejligt at have valgmuligheder, tænker
jeg. Som valgmenighed priser vi om nogen
friheden, men friheden kan blive så total, at
den bliver til en form for tyranni. Hvis alt er
muligt, bliver vi utilfredse med det, vi har. Hvis
muligheden virkelig er der, vil vi gerne have
andet og mere. Den totale valgfrihed er i sidste
ende en illusion. Nogle har bedre evner end
andre. Nogle har bedre ressourcer end andre.
Alle har ikke de samme muligheder, selv om vi
gerne vil tro det. Og hvad værre er: Illusionen
om den totale frihed betyder, at vi tænker, at
det er folks egen skyld, hvis det går dem dår

ligt. Og når det ikke går os selv, som vi ønsker
det, bebrejder vi os selv til bevidstløshed. Vi er
nærmest en slags flagellanter i stil med mid
delalderens selvpiskere.
Gudskelov er endeligheden vores naturlige
begrænsning. Hvis ellers vi vil erkende den.
Det formulerer Svend Brinkmann sådan
her: »Netop fordi endeligheden er tilværelsens horisont, skal man »ikke ville det hele«.
Imidlertid er det at sige nej til nye tilbud, at
undgå distraktioner, at nøjes og værdsætte
det, der allerede er, en fundamental menneskelig færdighed, som har trange kår i oplevelsessamfundet«.
Desværre – for: »Det er ikke bare vores valg
og handlinger, der skaber vores identitet. Alle
vores fravalg. Alt det ikke-gjorte er også en del
af den person, du er. Dannelse og fordybelse
kan ikke reduceres til den subjektive kategori
»oplevelse«. Mennesker har en værdi i sig selv,
der ikke kan reduceres til, om det giver mig en
god oplevelse at være sammen med dem«.
Svend Brinkmann langer i denne sammenhæng
ud efter både højskoler og kirker, som han mener
markedsfører sig på oplevelser. Han har ret for
så vidt, som flere og flere mennesker på vej ud af
kirkedøren siger: »Det var en god oplevelse«!
Jeg tror, folk dermed vil sige, at det føltes rart
og godt at deltage i gudstjenesten. At de bare
ikke kan finde andre ord for det, fordi vi alle er
spundet ind i »oplevelsessamfundet«.

Som jeg ser det, er Svend Brinkmanns ærinde
evangelisk: Han påpeger, at meningen med
livet ikke er forbrug, men afkald. Meningen
med livet ligger i det mellemmenneskelige
møde. Og i hvert møde med dit medmen
neske må du give afkald på en del af dig selv
til fordel for den anden. Når du giver afkald,
åbner livet sig for noget andet og større.
»Den, der hader sit liv i denne verden, skal
bevare det til evigt liv.« Det lyder frygteligt
verdensfjendsk, når Jesus siger sådan, men
had er i nytestamentlig sammenhæng ikke en
følelse – had er en handling, en tilsidesættelse,
et afkald.
Det meningsfulde i at give afkald kender vi
bedst hos forældre. Som forælder må du give
afkald på dig selv for barnets skyld. Det føles
ikke som et afsavn for den voksne.
Det er tværtimod en stor glæde, fordi det er
meningsfuldt at tilsidesætte sig selv, når det
gør et andet menneske glad. Den gode foræl
der skal også give afkald på barnet i den for
stand, at den voksne skal kunne slippe barnet
og lade det leve sit eget liv.
Som Per Schultz Jørgensen udtrykte det på
årets Ryslingemøde:
Den voksne må være en mur, så barnet som
en slyngplante har noget at vokse op af – og
på et tidspunkt kan og skal slyngplanten vokse
videre og finde sin egen retning.

Når vi elsker, må vi kunne give afkald på os
selv. Den, der i udgangspunktet stiller krav
til sin elskede, elsker i grunden ikke. Som
billede på afkaldet bruger Jesus hvedekor
net. Det lille korn må lægges ned i jorden
for at kunne vokse op og blive til mange fold.
Det lille korn peger bagud mod julen, hvor
det lille Jesusbarn bliver født ind i verden
og får uendelig stor betydning, ligesom det
lille korn.
Det lille korn peger også frem mod påske og
sammenhængen mellem død og opstandelse.
At noget må gå til for at noget nyt og bedre kan
blive til. At Jesus må give afkald på sit eget liv
for at give os alle liv.

Hvad sker der, hvis vi ikke giver afkald på
noget her i livet?
Jo, så sker der i værste fald det samme, som for
Lots hustru. Da de forlod Sodoma, kunne hun
ikke slippe sin fortid. Hun så sig tilbage og blev
til en saltstøtte. Hvis vi ikke vil give afkald på os
selv, så forstener vi. Så er vi ikke tilstede, der
hvor vi nu engang er.
Det er i orden at blive siddende en enkelt dag
i ny og næ uden at se frem eller tilbage. Vi kan
ikke være i gang med noget hele tiden, hvis vi
skal være noget for andre og for os selv.
Du kan roligt gå glip af noget mere i 2016!
AMEN
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En stærk
sangtradition

Syng med!
»– og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang …«

		Af Ingrid Kjeldsen, Valgmenighedspræst i Ryslinge 1978-2000

I

grundtvigske kredse har man altid væ
ret glad for at synge. Det berettes, at da
Grundtvig var præst i Vartov (1839-72),
vurderede menigheden dér selvfølgelig hans
salmer meget højt, og man erfarede, at der
her var tale om noget andet, end man havde
kendt tidligere, men at man ikke var særlig
kræsen, hvad angik melodivalget.
Grundtvig selv var efter sigende ikke særlig
musikalsk, og han affandt sig med, at man i
Vartov kunne synge salmer på slagermelo
dier, f.eks. melodien fra »En svensk konsta
bel fra Sverige« eller »Katten er mit søskend
barn«, og »Op dog, Sion, ser du ej« gik fint på
melodien fra »Jyden han æ stærk å sej«.
Der var god kirkegang og salmesang af kar
sken bælg ved Grundtvigs gudstjenester; men
det fortælles, at en og anden kom i kirke i Var
tov for at more sig over melodivalget. Nogle
af disse kan så måske alligevel have fået mere
med fra kirke, end de var kommet efter.
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Da Vilhelm Birkedal kom til Ryslinge, indfør
te han også bl.a. Grundtvig-salmer, og når
der blev sunget i Ryslinge Kirke ved Birkedals
gudstjenester, skete det ikke med forfrosne
pip, men som friskolelærer Knud Rasmus
sen, Sødinge, skriver i sin erindringsbog: »Al
anden Kirkegang blegnede for mig og syntes
mig kun at være en mat Skygge af, hvad jeg
oplevede i Ryslinge Kirke. Den opløftende
Prædiken, som kom fra Hjertet og gik til Hjer
tet, de mageløse, oplivende Salmer, som ombruste mig, alt var så ubeskrivelig dejligt, at
jeg anser de Aar, hvor jeg nød alt dette, for at
være mit Livs rigeste Timer«.
Beretninger vidner om, at folk på den lange
vej til kirke i Nazarethkirken, siddende på
fyldte hestevogne, kunne stemme i med at
synge. Man holdt af at synge og var ikke ban
ge for at løfte stemmen.
Hvad angår sangen i Nazarethkirken og ved
valgmenighedens møder, skete der noget

Morgensang
onsdage kl. 10-12

Som noget nyt vil der hver måned
en onsdag være morgensang i mø
desalen.
Her kan alle vælge løs fra Højskole
sangbogen.

meget væsentligt i 1905, da Thorvald Aagaard
blev ansat som kirkens organist, et arbejde,
han havde til sin død i 1937. Thorvald Aa
gaard var uddannet på Musikkonservatoriet
i København og havde modtaget undervis
ning af Thomas Laub og Carl Nielsen. Han
blev en af »det fynske firkløver« af sang- og
salmekomponister: Thomas Laub, Carl Niel
sen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. Thorvald
Aagaard var repræsentant for den nye musik
tradition og dennes opgør med den roman
tiske tone.
Den nye kirkemusiktradition er blevet kaldt
»den laubske bevægelse«. Den var ikke blot
ny i forhold til traditionen lige før, den ro
mantiske, men greb tilbage til reformations
tidens koraler.
Thorvald Aagaard indførte nye melodier, og
selv om han ikke gik hurtigt og hovedkulds
frem, blev det til mange i de over 30 år, han
var organist ved Nazarethkirken. Den laubske

tone kom således til at præge menigheden,
så Ryslinge Valgmenighed nok var den mest
»laubske« menighed i Danmark.
Denne tradition fik mange års levetid, idet
Thorvald Aagaard efterfulgtes af organister,
som gik ind i traditionen, nemlig Karl Bak
(Oluf Rings svigersøn) og derefter søstrene
Esther og Dagny Aagaard (Thorvald Aagaards
brordøtre). Især Dagny Aagaard kom til at
sætte sit præg på gudstjenesten, idet hun var
menighedens organist i næsten et halvt år
hundrede – frem til 2000.

Når vi har sunget en times tid, vil
der for 25,- være mulighed for en let
frokost bestående af rugbrød, spe
gepølse og varm leverpostej. Der
vil være mulighed for at købe øl og
vand.

Babysalmesang
torsdage kl. 11-12

Der vil forår og efterår løbende
være babysalmesang i Nazareth
kirken for forældre med børn i al
deren 0-1 år.

Mange gange har jeg som præst hørt frem
mede kirkegængere og mødedeltagere eller
foredragsholdere udtale:

Det koster ikke noget at deltage og er
åbent for alle!

»Hvor synger folk godt med her«! Lysten til at
synge og kendskabet til rigtig mange salme
melodier og melodier til folkelige sange gør
sig gældende. Der er en rig arv at holde ved
lige, glæde sig over og fortsat udvikle.

I foråret er der to aftner i kalende
ren, hvor vi skal synge sammen. Se
kalenderen s. 10-11.

Sangaftner
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Årsmøde
4.-5. juni

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Værter til årsmødet søges

Måske har du et par ledige sovepladser? I forbindelse med Årsmødet 4. og 5. juni for
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder på Ryslinge Høj og Efterskole kan
vi få behov for, at hjælpe personer med privat indkvartering. Når vi bliver mange, kan
alle gæster ikke sove på Højskolen. Hvis du kan hjælpe med en eller flere sovepladser,
så giv besked inden 15. april til Asbjørn Nyholt på 4020 9613 eller an@nyholt.dk.
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Program
Lørdag den 4. juni
11.00 Ankomst til Ryslinge Højskole og ind
kvartering
12.00 Frokost
13.00 Foredrag: Det fortællingsløse samfund.
Michael Böss, lektor på Aarhus Uni
versitet, forfatter og samfundsdebat
tør
15.00 Kaffe
15.30 Generalforsamling
Dagsorden efter vedtægterne
Foreningen af Grundtvigske Valg
og Frimenigheder
18.00 Festmiddag
20.00 Aftensang: Projekt PopSalmer. Janne
Wind, komponist og højskolelærer
21.30 Aftenhygge
Søndag den 5. juni
7.30 Morgenmad
8.45 Morgensamling.
Oplæsning:
Søren Ulrik Thomsen, forfatter
9.45 En hurtig kaffetår. Vi bevæger os til
Nazarethkirken
10.30 Gudstjeneste, Nazarethkirken
12.00 Frokost på Højskolen
13.00 Tak for denne gang

Kirkelige
handlinger

September 2015 - januar 2016

Dåb

Bisættelser og begravelser

Mulighed for Grundlovsmøde på Ryslinge Høj
skole. Anders Fogh Rasmussen taler kl. 15.00.

Mathilde Agerlin Kramer, Tved den 20. september 2015
Ingeborg Rosager Juul, Rudme den 8. november 2015
Maya Sejr Madsen, Ørbæk den 31. januar 2016
Alex Albæk Andersen, Ryslinge den 31. januar 2016

Marie Kirstine Hansen, Rudme den 17. oktober 2015
Eva Nørregaard, Tingager plejehjem den 18. december 2015
Bernth Christensen, Fjellerup den 13. januar 2016
Jørgen Hansen, Ryslinge den 15. januar 2016

For tilmelding m.m. se www.ryvm.dk

Til lykke!

Guds fred!
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Til arrangementer med kaffebord koster kaffen 30 kr. – børn gratis.

Søndag d. 28. august kl. 13.30. Sommermøde med Preben Kok
Preben Kok er tidligere sygehuspræst. Foredraget tager udgangspunkt i det gamle visdomsord: Hvor der er helhed, er der altid mindst
to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i
mange af livets væsentlige forhold glemt den ene af de to sandheder.
Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan? I den forbindelse
spiller tro og kirken en særlig rolle. Hvilken?

Højskoleophold d. 14.-20. august på Rønshoved Højskole
Arrangeret i samarbejde med Sdr. Nærå valgmenighed

August

Onsdag d. 22. juni kl. 10. Morgensang i mødesalen inkl. frokost

Deltagerpris 200,- betales i kuvert sammen med tilmelding til
Malene Aastrup

På hjemvejen gæster vi Davinde kirke og det gamle stævne.

Polle Thygesen vil tage os med i bussen til Sanderumgaards romantiske have. Vi får et foredrag ved Susanne Vind om haven og Johan
Bülow, en guidet tur i haven og kaffen serveret i den gamle herskabsstald.

Søndag d. 19. juni kl. 9.30
Efter gudstjeneste busudflugt til Sanderumgaards romantiske have.

Årsmøde for grundtvigske fri- og valgmenigheder

Lørdag d. 4. – søndag d. 5. juni

Juni

2. pinsedag d. 16. maj kl. 17. Fællesspisning i mødesalen sammen med Frimenigheden og kl. 19
musikgudstjeneste ved familien Brunsbjerg/Vognsgaard.
Husk medbring en ret, samt service. Øl, vin og vand kan købes.

Onsdag d. 11. maj kl. 10. Morgensang i mødesalen inkl. frokost

Torsdag d. 5. maj kl. 19. Kristihimmelfart – musikgudstjeneste

Maj

Torsdag d. 28. april kl. 19.30. Forårskoncert med Marie Frank
Koncertens sange kredser på poetisk vis om sammenhæng og brud.
Om at miste hinanden – og måske finde sammen igen. Om kærlighedens indfald og udfald. Men også om afstand og nærvær, og om at
komme videre.
Billetter 100 kr. Salg til medlemmer fra den 7. marts hos Spar Købmanden i Ryslinge, Andelskassen i Ringe og Butikén i Kværndrup.
Salget er frit fra 14. marts. Dørene åbnes kl. 19

Tirsdag d. 26. april kl. 17. Salmemaraton i Nazarethkirken
Midtfyns provsti har sat et salmemaraton i gang. Det er blevet valgmenighedens tur til at være vært.

Mandag d. 18. april kl. 19. Aftensang i Nazarethkirken
Vi fejrer, at det er 150 år siden, at kirkens grundsten blev lagt. Der skal synges Birkedal, Grundtvig,
Th. Aagaard, Michael Nielsen m.m.

Onsdag d. 13. april kl. 10. Morgensang i mødesalen inkl. frokost

April

2. påskedag d. 28. marts kl. 19.30. Musikgudstjeneste under medvirken af Birthe Brunsbjerg på
tværfløjte.

Onsdag d. 23. marts kl. 10. Morgensang i mødesalen inkl. frokost

Torsdag d. 17. marts kl. 19. Generalforsamling

Søndag d. 6. marts kl. 9. »Ud af huset«-gudstjeneste
I år er det Ryslinge frimenighed, der byder de fynske fri- og valgmenigheder på kaffe og rundstykker forud for gudstjenesten. Bemærk,
at gudstjenesten undtagelsesvist begynder kl. 10.30.

Tirsdag d. 1. marts kl. 19.30. Sangaften med Jakob Bonderup
Jakop Bonderup er forstander på Engelsholm Højskole, vælger sange
som vi synger sammen. Jakob er kontra- og el bassist, uddannet fra
Det Jyske Musikkonservatorium. og har siddet med i redaktionen af
den nyeste højskolesangbog.

Marts

Kalender

Bestyrelsen
Formand:
Asbjørn Nyholt,
tlf. 40209613, an@nyholt.dk
Bent Jensen
Birthe Brunsbjerg

Nyt fra
bestyrelsen

Lars Liengaard
Anne Mette Maclean
Lise-Lotte Liengaard
Rie Thygesen

Fælles arbejdsdag
Vi har brug for din hjælp til at male
mødesal og kalke præstegårdens ud
vendige vægge. Har du et par timer,
en halv dag eller en hel dag, du vil do
nere, så kom og giv en hånd med. Vi
holder arbejdsdage d. 30. og 31. maj
og der er forplejning begge dage.
Tilmelding til Lars Liengaard. Tlf.
2441 3341, violiengaard@midtfyn.net
eller Bent Jensen tlf. 4086 2471, dyb
mosegaard@live.dk
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eneralforsamling
Der er ordinær generalforsamling i
Ryslinge Valgmenighed torsdag den
17. marts kl. 19.00 i Mødesalen på Aaskovvej
2, Ryslinge. Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er i år: Lise-Lotte Lien
gaard, Anne Mette Maclean, Lars Liengaard
og Asbjørn Nyholt. Alle modtager genvalg.
Der bydes undervejs på let bespisning.

sen, alene inden ansættelse af ny præst, og
så nu sammen med den nye præst. Det giver
en sikker retning for menighedens virke, når
vi har en fælles forståelse for, hvad vi er run
det af, og hvad vi ønsker at prioritere. Der lød
ord som, at vi skal værne om det ligeværdige
fællesskab, engagementet/deltagelsen og den
ubrudte sangtradition.

Dine oplysninger
Dit medlemsbidrag til Valgmenigheden be
regnes ud fra din skattepligtige indkomst. Tid
ligere fik vores kasserer beløbet direkte fra
skat. Nu sker det ved, at du giver begrænset
adgang til din skattemappe. Tilladelsen gæl
der i 5 år. De fleste medlemmer har allerede
gjort det. 1. april er fristen, hvis du mangler at
få det gjort. Se vejledningen herunder:

Udfordringer vi skal styrke – før som nu er:
Menighedens liv
Nu kender vi hinanden: Præsten, menighe
den og bestyrelsen. Det meste af et år et gået
siden vi bød Malene Aastrup med familie
velkommen søndag den 3. maj 2015. Nu står
præst og menighed mere tydeligt over for
hinanden.
På en lørdag i januar med klar frost benyttede
bestyrelsen sammen med Malene Aastrup
den gode tid til med den brede pensel at
drøfte menighedens liv. Det har bestyrelsen
tidligere gjort sammen med Michael Niel

• H
 vordan vi gør dørtærsklen lavere både ind
til kirken og mødesalen?
• Hvordan vi kan skærpe blikket for børn og
deres forældre?
• Hvordan vi naturligt inddrager medlem
mer i menighedens liv?
• Hvordan gudstjenesten kan tale direkte ind
til hjertet af vores livssituation og være me
nighedens stærke samlingspunkt.
Har du synspunkter om menighedens virke,
hører vi i bestyrelsen eller præsten meget ger
ne om din mening.

• G
 å ind på www.skat.dk og log dig ind med
f.eks. nøglekort på TastSelv Borger
• Klik på: »profil« (oppe i højre hjørne)
• Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
• Autorisation gives til: Skriv Valgmenighe
dens se-nummer: 57101512
• I listen nedenfor, sæt hak udfor »skatteat
test«
• Klik på: »Godkend« nederst på siden
Har du behov for hjælp, er du velkommen til
at kontakte kasserer Lena Schmidt tlf.: 6262
2572.
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Fællesskabet
bevæger os

Find ﬂere billeder fra jubilæet på www.ryvm.dk

Af Malene Rask Aastrup v. jubilæumskoncerten 19. november 2015

D

ybt imponeret over vores smukke og
særegne Nazarethkirke udbrød en
kirkegænger følgende efter gudstje
nesten: »Tænk sig, at nogle mennesker ikke
var tilfredse med skolen og med kirken og så
lavede de friskoler og byggede den her kirke«!

til – og nye er kommet til, som også værd
sætter det fællesskab, som Nazarethkirken
byder på.

»Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte
Gud dem og Guds velsignede dem«.

Hvad var det, de kom for? Og hvorfor kommer
vi her endnu?

Sandheden er, at de mennesker, de oldefor
ældre og tipoldeforældre, som byggede Na
zarethkirken her ikke var utilfredse med kir
ken. De var ovenud glade for deres sogne
præst Vilhelm Birkedal, og folk væltede til
også fra andre sogne. Når de endte med at
bygge en kirke, så skyldtes det, at de blev
nødsaget til det, fordi deres sognepræst blev
smidt ud af folkekirken. De valgte friheden,
fordi friheden blev taget fra dem.

Mange undrer sig, hvorfor gider nogen køre
langt for at komme til kirke? Og ja til at
begynde med var det i hestevogn de kørte –
eller mere almindeligt til fods – nogle helt fra
Fåborg af. De kom her af to grunde:

Mennesket var altså ikke bare et, men to fra
begyndelsen af og foruden dem var der Gud,
i hvis billede de blev til. Der sker noget sær
ligt ved tallet tre! Dit gudsforhold angår kun
Gud og dig selv, men livet angår både Gud,
dig selv og din næste! For det er ikke godt for
mennesket at være alene.

I dag den 19. november er det præcis 150 år
siden, at de tog den svære og gode beslut
ning at lade deres præst holde gudstjeneste i
laden, når Birkedal ikke måtte være i kirken.
Siden har generation efter generation valgt
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De kom her for at synge salmer, og de kom
her for at høre en prædiken, de kunne
forstå.
Det er bevist, at vi danner lykkehormon, når
vi synger sammen. Og det er ganske pudsigt,
at det ikke bare er, når vi synger, men når vi
synger sammen, at det sker.
Det peger på skabelsen, hvor der står:

»Hvor to eller flere samles i mit navn, dér er
jeg tilstede«.
Sådan udtrykker Jesus det selv. Og Jesu tilste
deværelse i gudstjenesten knyttes til ordene,
der gentages, som de lød dengang.
Samlet set kan salmesang og ord gøre noget
særligt ved os:
De kan berøre os, gøre os rørte og få os til at
røre ved hinanden.

»For 32 år siden traf vi en beslutning om at løse sognebånd til
Ryslinge Valgmenighed. Vi har i alle de år nydt at være en del
af fællesskabet, og vi har set frem til at skulle og være med til
at fejre de to menigheders jubilæum. Kirken var fyldt, og hvor
var det højtideligt og festligt at deltage i.
Der var en ganske særlig stemning, og fællesskabet fyldte i
den grad hos os alle. Den ligeværdighed, hvormed gudstjenesten blev afholdt, står for mig som noget ganske enestående.«
Inger Krog
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At vælge
friheden til
		

Uddrag af Biskop Tine Lindhardts tale ved festgudstjenesten d. 22. november 2015

D

et er en stærk og dramatisk historie I
har gennemlevet. Sådan må det væ
re. For kirke og tro og kristendom er
ikke ligegyldigheder. Det er hjerteblod.
At Vilhelm Birkedal var blevet fyret som sog
nepræst i Ryslinge på grund af majestæts
fornærmelse, lod man sig ikke stoppe af. På
tværs af myndighederne var der mange der
fortsat ønskede at han skulle være deres præst.
Det tog de som bekendt konsekvensen af her
for 150 år siden. Det var et myndigt lægfolk der
trådte i karakter.
19. nov. 1865 holdt de den første gudstjen
este i præstegårdsladen ved Ryslinge Kirke og
dermed var den første frie grundtvigske me
nighed en realitet.
Året efter havde man bygget Nazarethkirken
her og da valgmenighedsloven blev vedtaget
i 1868 var den frie grundtvigske menighed
her i Ryslinge den første til at søge anerken
delse som valgmenighed. Siden kom andre
til.
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Tine Lindhardt.
Foto: Fyens Stift.

Men hvad vigtigere er: dannelsen af de frie
grundtvigske valgmenigheder banede vej for
den kirkelige frihed også inden for folkekirk
en, med frit præstevalg og menighedsråd og
sognedemokrati. Og sidenhen også den for
tolkningsret og -pligt der er inden for beken
delsesgrundlaget.
Derfor er der grund til ikke alene at sige til
lykke til Jer – men også til lykke til Folkekirken.
I er salt og inspiration for folkekirken og det
håber jeg I fortsat vil være. Vi har nemlig en
fælles opgave i at forkynde evangeliet så det
giver mening for mennesker i dag – ikke bare
ved at gentage de gamle ord, – og på den an
den side heller ikke ved halsløst at løbe efter
tidsånden. Men ved at tale evangeliet ind
i tiden, til tiden – så det giver tro og håb og
trøst og styrke.
Nu er det nok ikke nogen hemmelighed at jeg
synes at folkekirken på mange måder er en
god ordning. Den er ikke perfekt. Men der er
især én ting jeg ser som en stor fordel ved den.

Det er at gennem kirkens forhold til staten og
samfundet bliver kirke og kristendom en del
af det almindelige. Det bliver en naturlig del
af samfundet.
Kirke og kristendom bliver ikke noget særligt
for nogle særlige, men noget almindeligt for
os alle. Kirke og kristendom når på den måde
langt ud. Det bliver ikke så farligt at komme
her, i kirken, for det gør mange andre også.
Til gengæld kan det være temmelig farligt
når man så kommer ind i kirken, fordi man
kan høre ord her i kirken, evangeliet – som
kan vende op og ned på ens liv. Ja, kan vende
én om, væk fra sig selv, om mod andre men
nesker og mod Gud.
Men den naturlige plads som kirke og kris
tendom gennem folkekirken har for mange
mennesker, tror jeg er noget også I i de frie
menigheder har gavn og glæde af. Omvendt
kan I som sagt være salt for folkekirken.
I er klare eksempler på at skal man som me
nighed løfte med på kirkens liv og vækst så

er det vigtigt at indflydelse, myndighed og
ansvar ligger lokalt. Ligger hos menigheden,
i sognet. Det tror jeg er vigtigt også i folkekirk
en, også i dag.
Også på et andet område kan I være salt
for folkekirken. Undertiden kan der nemlig
brede sig en vis magelighed i folkekirken.
Som jeg hørte én sige det: Menigheden kalder
deres præst, men derefter er det præsten der
må ud at kalde på menigheden. Her bilder
jeg mig ind at I i fri- og valgmenighederne er
mere klar over at kirke ikke alene er en byg
ning af sten, men at vi er Guds hus og kirke,
bygget af levende stene. Man skal ville kirken,
bruge den, yde sit til den, for kirke er noget vi
er sammen.
150 år. Det er fornemt at I har runder dette
skarpe hjørne. For risikoen for frie bevægel
ser er, at de lever af en konkret sag i en grad så
de dør ud, når de personer der var involveret
i den konkrete sag, dør. I er rundet af konkrete

sager med Vilhelm Birkedal og siden Torkild
Skat Rørdam. Men I har overlevet dem. Det
vidner om at I dybere set er rundet af no
get mere end blot og bart et oprør mod no
get. Det vidner om at I grundlæggende ikke
er rundet af frihed fra men af frihed til. Den
evangeliske frihed.
Frihed fra – og frihed til. Det er en vigtig skel
nen. Når vi i dag taler om frihed, er det ofte
frihed fra. At være fri for noget. Fri for arbe
jde, fri for skole, fri for snærende bånd, fri for
aftaler, fri for forpligtelser, fri for bekymringer.
Men i virkeligheden er en sådan form for »fri
hed fra« ensbetydende med stor ensomhed.
Fordi friheden kommer til at bestå i at skære
alle bånd over, gør sig fri af alting, af alt og
alle. Og der står man så – helt fri og fritstillet
– men det er jo det samme som at være fyret.
Friheden fra – den går man til af. At blive sat
fri til – det er derimod livgivende. Det er hvad
evangeliet handler om.
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»Det kan godt være at Michael Nielsen er poetisk på
skrift, men Malene er det i handling. Svævende sæbebobler over børn knælende som til nadver – det var poetisk, rørende.«
Asbjørn Nyholt

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

Gudstjenester
Marts
6. 10.30 »Ud af huset«gudstjeneste Ryslinge frimenighed byder
de fynske fri og valgmenig
heder til kaffe og rundstyk
ker kl. 9. Vi slutter med
fælles gudstjeneste kl. 10.30

22. 11.00 Trinitatis søndag

Mikkel Crone Nielsen

29. 11.00 1. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

Juni
5. 11.00

2. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup, årsmøde

12. 11.00

3. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

Malene Aastrup

19.

9.30

4. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup, udflugt

20.

Malene Aastrup,
konfirmandmedvirken

26. 11.00

5. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

6. søndag efter trinitatis

Mikkel Crone Nielsen

9.30

7. søndag efter trinitatis

Mikkel Crone Nielsen

17. 11.00

8. søndag efter trinitatis

Mette Marslund

24.

9. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

31. 11.00 10. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

9.30 Palmesøndag

24. 11.00 Skærtorsdag

Malene Aastrup

25. 11.00 Langfredag

Malene Aastrup

27.

Malene Aastrup

9.30 Påskedag

28. 19.00 Anden påskedag

Malene Aastrup, Musikguds
tjeneste, Birthe Brunsbjerg
spiller med på tværfløjte

9.30 1. søndag efter påske
9.30 2. søndag efter påske

Malene Aastrup

10.

Malene Aastrup holder ferie i uge 26
2728 (fra den 27. juni til den 17. juli).

17. 11.00 3. søndag efter påske

Malene Aastrup

24. 11.00 4. søndag efter påske

Malene Aastrup

Mikkel Crone Nielsen

Maj
1. 11.00 5. søndag efter påske

Mikkel Crone Nielsen

5. 19.00 Kristi himmelfarts dag

Malene Aastrup

8. 10.00 6. søndag efter påske

Malene Aastrup,
konfirmation

15.

Juli
3. 11.00
10.

9.30

August

April

Præstens ferie og fridage
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Malene Aastrup, fællesspis
ning med frimenigheden
fra kl. 17 i valgmenighedens
mødesal, medbring en ret

13. 11.00 Mariæ Bebudelsesdag

3.

I uge 26 og 27 passes kirkelige
handlinger af Mikkel Crone Nielsen
62671095 og i uge 28 passes kirke
lige handlinger af Mette Marslund
mobil 23716568.

16. 19.00 Anden pinsedag

9.30 Pinsedag

MARK & STORM GRAFISK – 5750 RINGE

Malene Aastrup

7.

9.30 11. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup

14. 11.00 12. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup (afgang til
Rønshoved højskole)

21. 13.30 13. søndag efter trinitatis

Mikkel Crone Nielsen

28. 13.30 14. søndag efter trinitatis

Malene Aastrup,
sommermøde

Kirkebil
Har du brug for hjælp til transport for at komme til gudstjenester og Valg
menighedens aktiviteter i mødesalen, er der mulighed for at bestille kirkebil.
Ring til Palles Taxi på tlf. 6262 2815 – Egenbetalingen er 30 kr.
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Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Kasserer Lena Schmidt · Krokusvej 10, 5750 Ringe

www.ryvm.dk

Valgmenighedspræst:

Kirketjener:

Formand:

Malene Rask Aastrup
Tlf. 6267 1073
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:

Kasserer:

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

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

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

Graver:

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

Kaffe i Mødesalen:

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

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

Renholdelse af kirke:
Solveig Jensen
Tlf. 2089 6288

Inger Fuglesang Hansen, Langholm
Tlf. 2364 5458
Mail: inger@fuglesang.dk
Medlemmer kan leje mødesalen til kaffe eller
lignende efter f.eks. begravelse.
Inger hjælper gerne med det praktiske.

