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Foredrag

Astrofysiker
Anja C. Anders
en
10. september
kl. 13.30

En superhelt som Antboy må hele tiden spise sukker for at
bevare sin styrke. Vi kristne kan nøjes med at gå til kirke.
Jesus er en slags superhelt. Den største af dem alle!
I nadveren spiser vi os til Jesu styrke og kærlighed.
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At løfte i flok
giver fællesskab
		Af Mette Hindhede, medlem af valgmenigheden

A

llerede i min barndom blev jeg fortalt,
at min morfar havde været med til at
male hele kirkens loft.
På det tidspunkt var min mormor medlem af
frimenigheden. Min morfar var maler og boede i Nyborg. Hans malerfirma var hyret til
at male kirken. Det var i 1946. Min mormor
var på det tidspunkt enke og havde tre børn,
hvoraf den yngste gik til konfirmationsforberedelse, nemlig min moster Lise.
Min moster var betaget af den fyrreårige malersvend Axel Nicolaisens arbejde og faldt
ofte i snak med ham. En dag inviterede hun
ham med hjem på sin mors hjemmebryggede øl. Axel, min kommende morfar tog med
hjem på Aaskovvej og smagte på øllen – og
sød musik opstod.
Da han var i færd med at male loftet fra en
stige, gled han på stigen og nåede akkurat at
gribe fat i det store kryds i loftet. Heldigt at det
ikke gik galt.

Året efter blev han gift med min mormor og
fik min mor Jette. Jeg har altid selv været stolt
af at vide, at han har malet loftet i kirken. Altid
kigger jeg op på loftet og mindes.
Da mødesalen blev bygget, forholdt det sig
sådan, at min far, som har været en del af
valgmenigheden fra barnsben, tog del i at
bygge den. Min far var med til at bygge loftet.
Det faldt ham naturligt at hjælpe, da han var
tømrer og en del af menigheden. At hjælpe
hinanden og løfte i flok giver fællesskab og en
stærk menighed.
Min familie har altid været en del af valgmenigheden, så mange år den har eksisteret.
Min farmors familie fra Trunderup har således været med fra starten.
Det vil være et led til i historien at være med
til endnu en gang at løfte i flok, når nu vi skal i
gang med renoveringen af valgmenighedens
mødesal.

Mødesalen skal renoveres
– vil du hjælpe?
Kom og giv en hånd med – mød op
til opstarts- og nedrivningsmøde i
mødesalen den 4. april kl. 19.00
I 1984 byggede menighedens
medlemmer vores mødesal. Den
er blevet flittigt brugt siden, så den
trænger til en kærlig hånd. I første
omgang er det køkkenet og indgangspartiet, som vi vil istandsætte.
Dertil har vi brug for nogle
frivillige hænder.
Gerne nogle murere, tømrere
og måske en vvs-mand samt en
masse, som vil gå til hånde. Vi sætter renoveringen i gang efter påske
og skal være færdige til august.
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Redigeret prædiken - fra 2. søndag i advent 2016

Gider ikke?
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

J

eg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er
for stærk en bevægelse; jeg gider ikke gå,
det er for anstrengende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulle jeg blive liggende,
og det gider jeg ikke, eller jeg skulde rejse mig
op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa
Summarum jeg gider slet ikke!
Sådan skrev Søren Kierkegaard i værket ”Enten-Eller” kort efter, at han havde brudt forlovelsen med sin elskede Regine Olsen. Lidt på
samme måde har jeg det med dagens evangelium. Jeg gider ikke læse det for jer – det er
så dystert, men jeg gider heller ikke lade være
– det vil være useriøst. Altså må jeg til det:
Det lyder skræmmende, når Jesus taler om, at
der skal ske tegn i sol, måne og stjerne, som
vil fylde os med skræk, angst og rådvildhed.
Hvorfor? Er det virkelig nødvendigt? Kan vi
ikke blive fri? Nej, det kan vi desværre ikke.
Det ene øjeblik i live og lykkelig. Det næste
øjeblik borte - og fuld af sorg.
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Livet er så skrøbeligt. Vi lader bare som om
– lever, som er livet evigt. Hvad det ret beset
også er – set i et kristent perspektiv – bare ikke
evigt lige her. Alene tanken om, at vi en dag
skal miste, skræmmer os til døde. Hvis vi da
overhovedet tør tale om døden. Husker, at jeg
engang mødte en person, der var chokeret
over, at præsten flere gange havde sagt ordet
død – i en begravelsestale. I dødsannoncer
står der som regel noget andet: ”Stille sovet
ind”, ”Brat revet fra os”, ”Gået bort.”
Hvem prøver vi egentlig at narre?
Måske vi kan glemme det en tid, men en dag
er det ikke bare naboen, det går ud over.
Da Søren Huss mistede sin kæreste i en trafikulykke, fik tabet ham til at miste modet.
Udover smukke sangtekster om deres kærlighed, skrev han disse tunge ord:
"Sikke en smuk fodgængerovergang! Jeg tror,
jeg lægger mig på tværs! Og venter på, at den
helt rigtige, glemmer at stoppe op!"

Søren Kierkegaard taler om livet som en sygdom til døden. Og han har ret. Det eneste vi
kan vide med sikkerhed, når et barn bliver
født er, at det en dag skal dø.
”Mens vi venter på Godot” hedder et teaterstykke rammende. Er det, hvad vi kan gøre,
vente på døden, mens vi lever? Så forstås
bedre, hvorfor vi lader som om døden ikke
eksisterer.
Men hvis døden ikke eksisterer, så eksisterer
opstandelsen heller ikke!
Hvis alting forbliver som det altid har været,
så kan intet nyt blive til!
Er det derfor dåben ikke giver mening for
mange forældre i dag?
Er det derfor flere og flere ikke har brug for en
kirkelig begravelse?
Hvis ingen vil erkende, at døden og undergangen ligger forude et sted, så har ingen
brug for genfødsel og opstandelse!

Splintrende kulde i meningsløs cirkulation
Et skrig forsvinder ned i bundløs rotation
Sodsort mørke, en famlende ånd
Knuger enden af et overrevet bånd
Hvad er det der sker? Vi stod jo lige her
Blomstrende smuk og lykkelig så du på mig midt i et kys
Lad mig gå planken ud, følge min længsels bud
Alt i mig vil med dig
Jeg vil med, tag mig med!
Hos dig i en evighed
Som mejslet i massiv granit
Elsker dig for evigt
Søren Huss
Som Brorson skriver i ”Den yndigste rose”:
”Mangen har aldrig fornummen, at rosen
i verden er kommen” – forstået således, at
mange slet ikke begriber, hvor storslået det er,
at Jesus blev født. ”Det er nogle gode værdier.
Jesus var en god mand”, siger vi til hinanden.
Ja, men det er ikke nok! Kristendommen er
mere end moral og etik! Kristendommen er
en tro på, at det var Gud, der lod sig føde. At
Gud har frelst verden og os alle fra undergang
og død. Når der sker tegn i sol og måne og alle
fyldes af angst, kan vi glæde os og vide, at vores forløsning nærmer sig.
Vi kan altså vente på døden med glæde? Se
frem til den? Leve i længsel efter den? Ignorere dette liv? Nej, sådan bliver det kun misforstået tolket af en lille minoritet. Kristendom
handler ikke om at længes efter Paradis!

Kristendom handler om at gå til dette liv i en
tro på, at det ikke ender! At alting gentager sig
– ikke uændret og ikke uendeligt. Døden er
stadig vores fjende. Vi ønsker den ikke, men
når den kommer, så skal vi ikke være bange.
Vi skal vide, at Gud har været i døden før os
og overvundet den, og at Paradiset venter på
den anden side af dødens dør.
Hvad gør døden ved os? Den skræmmer os,
men den styrker livet. Giver livet intensitet, så
vi ikke glemmer at sætte pris på livet, mens vi
har det. Børnene ved det, og de ældre ved det.
Vi andre skal blot lade dem vise os det:
Som moderen, der glemte at varme bilen op,
inden hun skulle køre sin datter i børnehave.
Datteren var henrykt, da hun opdagede, at
der kom hvid og iskold ånde ud af hendes

mund. Og sådan sad de sammen og åndede
hver morgen sidenhen.
Som drengen, der opdagede sin egen skygge
og var helt fortryllet. Hver aften laver han nu
skyggeteater med sine forældre.
Eller som den gamle dame, der endeløst gentog de samme ture med børn og børnebørn
- og i glæde påpegede de små forandringer i
gentagelsen.
Nærvær og gentagelse er to vigtige dele af livet: Vi skal nyde de små daglige ting og gentage dem, så længe vi får lov.
Hvis vi glemmer livets skrøbelighed – at alting
sker på ny, selvom det er en gentagelse, så
mister vi glæden over livet. Så mister vi livet
selv, allerede mens vi har det. Og det ”gider”
vi i hvert fald ikke! AMEN
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Kirken giver plads
til bare at være
		Af Rune og Pia Rosager medlemmer af menigheden

D

en ene part har altid været en del af
valgmenigheden, den anden part har
været en del af sognekirken i opvæksten. Vi er viet i den sognekirke, hvor jeg både
er døbt og konfirmeret.
I forbindelse med vores første barns dåb valgte vi alle at blive medlem af valgmenigheden
– for det var jo her vi kom i kirke juleaften.
Større tanker lå der ikke til grund i det valg.
Men i forbindelse med at vores søn blev inviteret til minikonfirmandundervisning, ja
så følte vi et behov for at tage op til revision,
hvorfor det nu lige var, at vi var med i valgmenigheden?
Skulle vi skifte til den lokale folkekirke? Nej,
når vi skulle i kirke efter eget valg, ville vi
vælge valgmenigheden. Skulle vi melde os
helt ud af folkekirken? Nej, så ville vi mangle
“noget”.
Så var valget taget, men mange nye spørgsmål rejste sig. For hvad er det så egentlig, vi
har besluttet at vælge til? Hvad er en valg-
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menighed for en størrelse? Hvad kan den tilbyde? Er det noget vi har brug for i livet? Det
er vi som familie den seneste måned blevet
mere klar over, og det har styrket os i vores
beslutning om, at dette er det rette for os!
Kirken skal følge med samtiden. At komme
i kirke skal være nærværende. Vi skal kunne
relatere til præstens prædiken – ikke bare os,
men også vores børn. Vi skal mærke, at en
refleksion/påmindelse om livet blev plantet
i os. Der skal være plads til alle aldre og hele
familien.
Kirken kan være så meget mere end kirke.
Ved at være en del af valgmenigheden oplever vi at være del af et større fællesskab på
tværs af personligheder, men med nogle fælles medmenneskelige værdier.
Vi har mulighed for at præge kirken til at
blive et sted, hvor man ikke blot kommer til
jul, bryllup, dåb og begravelse, men også et
sted, hvor der plads til “bare” at være, at blive

mindet om, at vi er vigtige og gode, blot ved at
være til. At det er menneskeligt at fejle, og at
vi skal kunne tilgive og komme videre.
Forleden til adventsgudstjeneste mærkede
jeg roen ved at give mine børn dette med på
deres rejse. At vise dem at dette også er et
sted, man kan bruge, når man har det følelsesmæssigt svært i livet.
Det er ikke kun psykologer og terapeuter, der
kan hjælpe. Der findes også hjælp og svar i
pointerne i biblens fortællinger, og jo mere
tydelige pointerne/værdierne bliver, des
mere nærværende, og så er vi der, hvor vi kan
relatere dem til vores eget liv og bruge dem,
hvis nødvendigt.
Måske får vores børn aldrig behov for at søge
dette, men ét er sikkert, kender de ikke til
muligheden og indholdet, er det ikke et kort,
de kan trække op af rygsækken, når livet er
svært.

Børn

i kirken
Minikonfirmander
Hører du til valgmenigheden og har børn, så
har vi et tilbud om 6 eftermiddage med leg og
læring i kirken for dit barn. Børnene kommer
til at kende deres menighed, deres præst –
og de andre børn – så barnet har lyst til at
blive en del af vores menighed.
Selvom heldagsskolen har udfordret valgmenighedens tradition for at have minikonfirmander ugentligt i en periode, vil vi gøre hvad
vi kan for at finde et tidspunkt at mødes, der
passer alle.
Konfirmander 2018
Det er tid til at melde sig til konfirmandholdet 2018. I Ryslinge Valgmenighed vil vi
gerne komme vore konfirmander og deres
familier i møde. Både ved at tilrettelægge
forberedelsestidspunktet ud fra deres kalender, men også ved at gøre ekstra ud af
fællesskabet, som hos os går på tværs af
hjemmeadresse og skole.

Mød op til konfirmandintro
søndag den 3. september kl. 9.30.
Konfirmander 2018 har mulighed for at mødes, hilse på hinanden og tale konfirmation
og forberedelse igennem efter gudstjenesten.
Alle er velkomne!
Er barnet ikke allerede medlem, så melder
forældrene sig blot ind dvs. skifter sognetilhørsforholdet ud med et valgmenighedsmedlemskab.

Babysalmesang i Nazarethkirken
hver torsdag kl. 11.00-12.00.
Børn i alderen 0-1 år med mor/far eller bedste
forælder. Alle er velkomne!
Tilmelding til maa@ryvm.dk
Husk at fortælle os, at du har børn
og give os din mailadresse.
Præsten sender jævnligt invitationer
og beskeder ud pr. mail.
Er du i tvivl, om du/dit barn er noteret, så kontakt gerne præsten selv.
7

Højskoletur
til Rønshoved

”Vi lægger vægt på det
almendannende,
hvor sange fra Højskolesangbogen,
gode fortællinger, morgensamlinger,
foredrag og fællesskabet er centralt
placeret i hverdagen.”

		Af Kirsten Kjær, medlem af menigheden

D

et er blevet en tradition, at valgmenigheden hvert andet år tilbyder en
uge på højskole et sted i landet. Siden
jeg blev pensioneret, har jeg deltaget i dem
alle, og alle højskoleophold har været gode
oplevelser.
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Vi har været på Skjern Husflidsefterskole,
Kolt Ældrehøjskole, Nr. Nissum Seniorhøjskole, Vestjyllands Højskole, Askov Højskole,
Højskolen Marielyst, Vrå Højskole og 2016
på Rønshoved Højskole. De fleste deltagere i
højskolekurserne har nok i deres unge dage

været på højskole og kan genkende højskoleånden. Forstanderparret skriver: ”Vi lægger
vægt på det almendannende, hvor sange fra
Højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er
centralt placeret i hverdagen.”

Det var det, vi oplevede på Rønshoved i 2016,
og det jeg oplevede, da jeg var på højskole.
Jeg har været på Vallekilde Højskole, hvor jeg
tog delingsføreruddannelsen i gymnastik, og
på Snoghøj Gymnastikhøjskole, hvor jeg tog
andet års delingsføreruddannelse og undervisning i håndarbejde, som gav adgang til at
undervise i de to fag.
Efterskole- og højskoleforstandere henvendte sig til skolen, hvis de søgte undervisere i de
fag. Jeg blev ansat på Rønshoved Højskole,
hvor Hans Haarder var forstander. I de tre
måneder sommerskolen for piger varede,
underviste jeg i gymnastik, håndarbejde og
regning, hjalp på Haarders kontor og deltog i
højskolelivet. Det var derfor et dejligt gensyn
med Rønshoved Højskole.
Højskoleugen hed: ”Sønderjylland på kryds
og tværs. ”Hver dag begyndte kl. 7.30 med
morgenvandring, derefter sang vi flaget op,
spiste morgenmad og havde morgensamling
i foredragssalen.

Så gik dagene med fortælling om formiddagen og ture rundt i Sønderjylland om eftermiddagen.

Okseøerne, de øer vi også havde set på vores
morgenvandringer. På vores ture havde vi
kaffe og kage med.

Vi fik en sprudlende dramatiseret fortælling
af skuespiller Inger-Marie Madsen om Herman Bangs Tine og var så på tur til Als, hvor
vi blandt andet så Herman Bangs fødehjem.
Næste dag fortalte historikeren Jørn Buch om
Glücksborgerne, og turen gik til renæssanceslottet Lyksborg Slot. Så var der foredrag af
museumsinspektør Kim Furdal og eftermiddagstur til Tønder kunstmuseum. Næste dag
fortalte generalsekretær fra Flensborg om
Hærvejen, og vi var på tur til udvalgte steder
på den sønderjyske Hærvej-Urnehoved og
Bommerlund plantage. Der blev også tid til
foredrag af Morten Kvist: ”Om grundtvigske
grundbegreber”, foredrag af Sten Kaalø: ”Fra
kartoffelskræller til salmedigter” og foredrag
af Anders Raahauge: ”Om Henrik Pontoppidans Lykke Per”. Den sidste tur var en sejltur
på Flensborg Fjord, hvor vi sejlede rundt om

Vi blev i det hele taget forkælet med dejlig
mad til alle måltiderne, også egnsretter fik
vi. Også om aftenen, når vi hyggede os i pejsestuen med ild i pejsen, fik vi dejlig hjemmebagte kager til kaffen. Om aftenen blev vi
underholdt med fortælling, sang og musik, og
vores medbragte spillemænd spillede i pejsestuen om aftenen.
Ugen sluttede med en festlig afskedsmiddag,
som blev afbrudt af forskellig underholdning
og taler, og Rie Thygesen fra bestyrelsen havde ligesom på Vrå Højskole skrevet en festlig
sang.
Dobbeltdækkerbussen, som havde kørt os på
turene i Sønderjylland, startede på hjemturen med tilfredse deltagere fra Sdr. Nærå og
Ryslinge valgmenigheder.
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Forårskoncert i Nazarethkirken: Musik for livet!
Tirsdag den 2. maj kl. 19.30
Frivillige, musikere, sangere, kor m.m. medvirker gratis. Har du lyst

MAJ

Frokost 100 kr. Øl og vand kan købes. Tilmeld dig senest den 6. april
til maa@ryvm.dk

Gudstjeneste og påskefrokost
Skærtorsdag den 13. april kl. 11.00
I dag spiste Jesus sit sidste måltid og indstiftede nadveren. I kirken
bryder vi et hjemmebagt brød og åbner en ekstra god flaske vin.
Efter gudstjenesten byder vi ind til påskemåltid.

Tilmelding senest 8. april til Malene på maa@ryvm.dk.

Påskeskattejagt for børn og andre nysgerrige
Søndag den 9. april kl. 12.30
Hvorfor fejrer vi påske? Hvad er det, der sker skærtorsdag? Det får
vi svaret på, mens vi bevæger os rundt i kirkerummet og på kirkegården. Til sidst gemmer der sig et påskeæg.

Opstartsmøde – renovering af mødesalen
Tirsdag den 19. april kl. 19.00
Vi mangler frivillige hænder, der vil hjælpe – gerne fagfolk, men al
hjælp er velkommen. Ingen tilmelding, møde bare op til opstartsmøde.

APRIL

Koncert i Nazarethkirken – A Leonard Cohen Tribute
Torsdag den 30. marts kl. 19.30
Dørene åbner kl. 19.00. Billetter til 130 kr. kan reserveres forud ved
valg- eller frimenighedspræsten eller købes i døren eller online på
www.eventbrite.com

Generalforsamling
Tirsdag den 21. marts kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Der bydes undervejs på let bespisning. Obs! Der er valg til bestyrelsen. Måske det er noget for dig
eller en du kender?

Sangaften med Anders Aastrup
Tirsdag den 14. marts kl. 19.30
Anders Aastrup, sognepræst i Hjallese og præsteægtefælle, vælger
sange fra Højskolesangbogen.

MARTS

Kalender

Koncert i kirken med
med Signe Nørgaard

Forårskoncert i kirken:
Musik for livet
Tirs. 2. maj kl. 19.30
Frivillige afholder koncert til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Entré
100 kr. går ubeskåret til
kampen mod cancer.

Koncert i kirken med
"A Leonard Cohen Tribute”
Tors. 30. marts kl. 19.30
En hyldest til Leonard
Cohen, som døde i
november måned 2016.
Vi får et billede af et
musikalsk geni, som
blander kærligheden,
mørket og humoren i
en filosofisk musikalsk
fortælling. Entré 130 kr.

CERTER

KON-
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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.

Høstgudstjeneste ved Malene Rask Aastrup
Søndag den 24. september kl. 11
Efter gudstjenesten musik og høstmåltid i kirken. Medbring boller,
saft, syltetøj eller andet, der kan deles.

Foredrag med astrofysiker Anja C. Andersen
Søndag den 10. september kl. 13.30
Er livet i universet universelt? Er der liv derude, og gør det en forskel i forhold til vores opfattelse af os selv og Gud?

Konfirmandopstart
3. september kl. 9.30
Gudstjeneste og konfirmandopstart.

SEPTEMBER

Midsommerfejring med Signe Nørgaard
Tirsdag den 20. juni kl. 19.30
Signe Nørgaard vil spille udvalgte sange i kirken tolket af Malene
Aastrup. Bagefter byder bestyrelsen på rødvin og ost og fællessang
i valgmenighedens mødesal. Hvis vejret tillader det, tænder vi et
midsommerbål i haven og slutter med nogle sange i det fri.

Sommersang i præstegårdshaven
Søndag den 18. juni kl. 9.30
Efter gudstjenesten samles vi på plænen i præstegårdshaven til
kirkekaffe og sommersang under de smukke egetræer.

2. pinsedag
Morgenkaffe og fællesgudstjeneste med frimenigheden
Mandag den 5. juni kl. 9. Morgenkaffe i frimenighedens mødesal og
herefter gudstjeneste.

JUNI

Koncert: Pop n’ Soul og Janne Wind
Kristi himmelfartsdag, torsdag den 25. maj kl. 19.00
Aftengudstjeneste hvor koret synger udvalgte sange ledet af Janne
Wind.

Se billeder fra højskoleturen 2016
Søndag den 7. maj kl. 9.30
Efter gudstjenesten kirkekaffe, hvor vi ser billeder fra valgmenighedens højskoletur til Rønshoved 2016.

til at være med til at tilrettelægge en smuk aften med musik, kan
du henvende dig til Lise-Lotte Liengaard tlf. 28902583 llliengaard@
gmail.com. Entré 100 kr. som ubeskåret går til kampen mod cancer.

Aftengudstjeneste
2. påskedag 17. april kl. 19
Nyd roen i kirkerummet
og oplev Birthe Brunsbjerg på tværfløjte.

Påskefrokost
Skærtors. 13. april kl. 11
Efter gudstjenesten
byder vi ind til påskemåltid. Frokost koster
100 kr. Øl og vand kan
købes. Tilmeld dig
senest den 6. april til
maa@ryvm.dk

Påskeskattejagt for
børn og andre nysgerrige
Søn. 9. april kl. 12.30
Hvorfor fejrer vi påske?
Skattejagt i kirken og på
kirkegården. Tilmelding
senest 8. april til Malene
på maa@ryvm.dk

PÅSKE

Tirs. 20. juni kl. 19.30
Signe Nørgaard spiller
udvalgte sange fra sit
album “Hjertelyd” tolket
af Malene Aastrup.
Bagefter rødvin, ost og
fællessang i mødesalen.

Nyt fra
bestyrelsen

Af Asbjørn Nyholt, bestyrelsesformand

G

ør døren høj, gør porten vid… at jeg
din kærlighed må se! Sådan lyder
strofer fra en af de kendte salmer og
rammer centralt ind i den opgave, vi står med
som bestyrelse for Ryslinge Valgmenighed
anno 2017. Vores opgave er at være bestyrelse
for hele menigheden i al sin mangfoldighed.
En mangfoldighed med mange dimensioner.
Vi rummer familier med en gammel levende
tradition og nye medlemmer, der har truffet
et personligt tilvalg. Der er jer, som bor inden
for gåafstand til Nazarethkirken, andre i cykel- eller køreafstand. Tilværelsen har bragt
nogle så langt væk, at det alene er, når livet
slår sine store vingeslag, at menigheden med
sin præst igen får sin betydning. Fællesskabet
i den nære menighed over kaffen i mødesalen er til ugentlig glæde for nogen, mens andre kommer lejlighedsvis og andre slet ikke.
Endda kan tærsklen ind til mødesalen af nogen opleves højere end ind til kirkerummet.
Det er denne mosaik, der udgør fællesskabet
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i menigheden. Menneskeliv med alle dets toner – når det er bedst. Vi er én menighed, og
inddrager vi yderligere troens aspekter, lyser
alle farvepalettens nuancer frem. Vores opgave er at være bestyrelse for jer alle. At åbne op
og fortsat udfolde fællesskabet varmt og imødekommende. Aktiviteter og informationer
over året har til formål at række frem mod alle
jer i menigheden. I vil derfor opleve en forskellig betoning i det enkelte arrangement.
Vi arbejder bevidst på, at så mange som muligt skal føle sig set og kan føle det berigende
at deltage i menighedens liv. På vejen ud af
kirken efter allehelgensgudstjenesten med lysene tændt på døbefonten for årets afdøde, lød
kommentaren fra én, der havde mistet: ’Tænk,
at det ikke blot var vores familie Malene favnede på den måde.’ Ja - vi er mange at favne
i menigheden, og alle er lige vigtige. Hjælp os
derfor med at tage vare på hinanden, hvad enten der er tale om hilsen på kirkegangen, eller
et praj til Malene Aastrup om en der trænger til
ekstra opmærksomhed.

Generalforsamling
Der er ordinær generalforsamling i
Ryslinge Valgmenighed tirsdag den
21. marts kl. 19.00 i Mødesalen på
Åskovvej 2, Ryslinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er i år:
Rie Thygesen (modtager genvalg),
Birthe Brunsbjerg og Bent Jensen
ønsker ikke genvalg. Der bydes undervejs på let bespisning. Føler du dig
eller dit lokalområde repræsenteret i bestyrelsen? Har du gode ideer
eller tanker om eventuelle personer til
bestyrelsespost, lytter vi altid gerne.

Få nyhedsbrev fra din præst
Har du lyst til at få en hilsen fra din
præst med påmindelse om valgmenighedens aktiviteter, så send en mail til:
maa@ryvm.dk og få nyhedsbreve sendt
direkte til din indbakke.

Kirkelige
handlinger

August 2016 - januar 2017

Døbte

Viede

Astrid Marie Lebech Larsen døbt den 11. september 2016
Niels Julius Jensen døbt den 2. oktober 2016
Viggo Dreyer Westphal døbt den 8. oktober 2016

Jeanette Kirkegaard og Murat Özokcu den 27. august 2016

Til lykke!

Bisættelser og begravelser
Bente Jakobsen, Hjallese den 12. september 2016
Jørgen Holger Olsen, Stenløse den 3. november 2016
Julie Thygesen, Svendborg den 3. december 2016
Ingrid Cecilie Lundsgaard, Fjellerup den 10. december 2016
Ove Brandt Hansen, Ringe 12. december 2016
Ellen Nielsen, Ringe 30. december 2016
Holger Dan Odgaard Pedersen, Ferritslev den 17. januar 2017.
Guds fred!

Til lykke!

Konfirmationer
Den 28. Maj 2017 kl. 10.00:
Astrid Boe, Trunderup
Karoline Moestrup, Gislev
Josefine Paarup Birkeland, Kværndrup
Esther Vognsgaard Brunsbjerg, Ollerup
Serena Liat Deniega, Kværndrup
Simon Hindhede, Ryslinge
Maria Thestrup Bovmundt, Trunderup
Til lykke!
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16 år

i Nazarethkirken
Af Thyra Rasmussen, tidligere organist ved Nazarethkirken

D

en 31. 12.16 sluttede min stilling som
organist i Nazarethkirken efter 16
gode år. Det har været et privilegium
at være organist for en menighed, der bakker op om sin kirke og dermed også om de
ansatte. De første år delte Karin Vium og jeg
stillingen med god fordeling og samarbejde.
De sidste ca. 10 år har jeg haft tjansen alene.
Organistjobbet kan være ensomt.
Man kommer alene til kirken, går alene og
øver alene. Jeg har aldrig følt mig alene i Nazarethkirken, idet der har været respons på
spillet. Samarbejdet med præsterne Malene
og Michael, graveren Lone, kirketjenerne
Åse og Bent, kirkesangerne Elin og Karen
samt tidligere Knud og Bo som kirkesangere
har gjort det til et trygt sted at arbejde. Min
stilling har været i begge menigheder, og det
har fungeret rigtig godt. Arbejdet med minikonfirmander, sangaftener etc. sammen med
Michael og også Mikkel har givet god indsigt i
kirkelivet uden for hvælvingerne.
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Samspillet med Brunsbjerg/Vogngaard har
været givtig og løftet musikken.
Det største sus oplevede jeg efter endt restaurering af orglet. Dels fungerede det igen, men
det blev også reddet – nok i 11. time.
Det takket være A.P. Møller fonden og opbakning fra bestyrelserne. Orglets vigtigste
funktion er ledsagelsen til salmer og musik,
der understøtter dagens tekst og valget af salmer. Det var stort at opleve, at instrumentets
mange muligheder igen kunne bruges – at
der kunne leges med orglet. Orglet kan igen
også bruges til koncerter, og det må benyttes.
Det er for mig et stort ønske, at den mulighed
udnyttes fremover.
Når jeg slutter min faste stilling, skyldes det
ikke, at jeg er mættet af at spille i Nazaretkirken, men at jeg slipper ansvaret for den musiske del i en fast stilling. Ydermere har jeg
behov for at få større frihed til at planlægge
sammen med familien.

Den 7. december blev der holdt afskedsreception, og den aften tænker jeg med taknemmelighed på. Menigheden og medarbejdere ønskes alt godt fremover og en stor tak
for den venlighed, jeg altid har mødt.

Et særligt sted

Af Birgit Nedergaard, nyansat organist

J

eg hedder Birgit Nedergaard og er den nyansatte organist pr. 1. januar 2017.Jeg er
vokset op i Randers i et hjem, hvor mine
forældre sang med min bror og mig fra vi var
helt små. Min mor var en overgang organist,
min far var kordegn og kirkesanger.

Da jeg nåede konfirmationsalderen, havde
vi børn lært samtlige salmer i salmebogen
hjemmefra fra ende til anden, takket være
især min fars utrættelighed! Derudover fik vi
læst bibelhistorie højt – og eventyr og andre
gode ting. Det var i 70’erne, og dermed slet
ikke ’comme il faut’. Jeg er taknemmelig for
det – det var en værdifuld ballast at få med sig.

Jeg har i mere end to årtier været deltidsansat
musikskolelærer i Assens Musikskole. Selvom jeg er opfostret med og uddannet hovedsageligt i klassisk musik, har rytmisk musik
siden min teenagetid været en væsentlig del
af mig. Jeg har således også været korleder for
et rytmisk kor i 7 år, men er nu korleder for
Nyborg Motetkor (et klassisk kor).

Jeg begyndte at spille blokfløjte og klaver som
barn og sang i kirkekor fra omkring konfirmationsalderen til jeg blev student. Musikmiljøet i skole- og kirkemiljøet i Randers var særdeles spændende og stimulerende for unge
mennesker, og er det vistnok stadigvæk.

Desuden har jeg været fastansat som organist
i en lang årrække indtil slutningen af 2014.
Jeg havde vel egentlig ikke tænkt, at jeg skulle
være organist igen, men da jeg så jobopslaget
hos jer, måtte jeg bare søge det! Det særlige
sted, som jeg er overbevist om, at Nazarethkirken er, tiltrak mig. Jeg bor i Ullerslev sammen med min mand, Carsten, som er IT- freelancer og organist i Agedrup Kirke.

Jeg kan i al fald takke nogle fantastisk inspirerende korledere og en virkelig god klaverlærer
for, at jeg udviklede mig så meget musikalsk,
at ønsket om at ”gå musikvejen” blev født i
mig. Jeg blev uddannet fra konservatoriet i
Odense med klaver som hovedfag. Senere tog
jeg PO-eksamen fra Kirkemusikskolen.

Jeg glæder mig til at være en del af jeres og
frimenighedens gudstjenesteliv her fra 2017.
Mange tak for stillingen!
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Hvorfor nye salmer?
		Af Michael Nielsen, salmedigter og tidligere valgmenighedspræst

J

eg tror, at vi synger, fordi sang er en elementær og vigtig ytring af glæde, sorg,
samhørighed, håb. Ja, jeg tror, at har man
overgivet sig til det fælles åndedræt i en syngende forsamling, så har man erfaret, at sangen løfter, at sangen skaber fællesskab, at enheden af tekst og melodi er det sprog, hvori
hjertet taler. Som der står på ryggen af Højskolesangbogen: ”Så syng da Danmark, lad
hjertet tale…”
Men hvorfor har vi så brug for nye salmer? Er
det ikke nok at vi har de gode gamle? Historisk har sang, hymne og salme fulgt den kristne menighed helt fra begyndelsen – ja, også i
Det gamle Testamente findes Salmernes Bog.
Men hvorfor skal der så skrives nye salmer?
Det korte svar er, at det skal der, fordi sproget
er en levende størrelse, der ændres og forvandles over tid.
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Hvis man kommer til at kigge i en Bibel, der er
100 eller 200 år gammel, så finder man hurtigt
ud af, at den er vanskelig at læse, fordi sproget
er fra en anden tid. Hvis salmebogen ikke skal
ende som en støvet museumsgenstand, så er
det nødvendigt, at der også findes ord og toner fra vores egen tid.
Hvad sker der så på salmedigtningens område? Først skal man måske gøre sig klart, at salmer og salmedigtning er en stilfærdig genre,
der er så forskellig fra X-faktor som overhovedet mulig. En del af X-faktors solister rammes af den skæbne, der hedder 5 minutters
berømmelse og derefter evig glemsel.
Her forholder det sig anderledes med salmer – et hurtigt kig i salmebogen viser, at
der er salmer fra stort set alle historiske perioder. Der findes nye salmer, der slår hurtigt
igennem. Det gælder f.eks. Jørgen Gustava
Brandts ”Tænk, at livet koster livet!”

Men der findes også salmer, der først slår igennem efter årtier. Det gælder f.eks. Grundtvigs
smukke ”Påskeblomst, hvad vil du her?”
Teksten er skrevet i 1817. Carl Nielsen komponerede en melodi i 1910 – og så kom salmen
endelig ind i salmebogen i 1953! Der er altså
tale om en helt anden tidsfornemmelse end
den, der gælder i det meste af døgnets musik.
Selvom salmen som sagt udgør en stilfærdig
genre, så betyder det ikke, at der ikke sker
noget på området. I løbet af 2016 udkom tillægget ”100 salmer” – udgivet på forlaget Eksistensen af en gruppe med sognepræst Morten Skovsted, Århus, som formand.
I foråret 2017 kommer der endnu et tillæg udgivet af Vajsenhusets Forlag. Formand for redaktionsgruppen er sognepræst Rasmus Nøjgaard, København. Tillægget kommer til at
hedde Kirkesangbogen og bliver på 250 numre.

Niels Grønbech

Redaktionsgruppen begyndte sit arbejde
med et råmateriale på 16.000 salmer! Kirkesangbogen skal rumme mange forskellige
genrer og stilarter og bl.a. bygge bro mellem
salmebogen og højskolesangbogen.
De to tillæg er ikke autoriserede som folkekirkens officielle tillæg – og der kan i de
kommende år meget vel dukke flere tillæg
op - som repræsentanter for folkekirkens forskellige grupperinger.
Hvad der til sin tid kommer med i en kommende ny salmebog må tiden vise. Hvornår
en ny salmebog kommer, er der sikkert ikke
nogen, der ved nu.
Der bliver formentlig ikke 50 år mellem den
nuværende og en kommende salmebog sådan som det var tilfældet i forhold til den
forrige. Det kan skyldes mange ting – bl.a. at
vi, som det er blevet udtrykt på mange måder
lever i en ”accelererende kultur!”

Martin Luther:
”Musik er Djævlens fjende”

HUSK
Fejring af 500-året
for Martin Luther
og reformationen
- Se mere på

www.fyensstift.dk
og i foldere i kirken.

Th. Aagaards skrivepult tilbage i Ryslinge
I forbindelse med menighedens 150 års jubilæum har Niels Grønbech, Ulriksholm venligst foræret Ryslinge valgmenighed Thorvald
Aagaards skrivepult.
Thorvald Aagaard var organist ved Nazareth
kirken, tillige komponist og i den sammenhæng sammen med Rung, Thomas Laub
og Carl Nielsen med til at udgive den første
melodibog til Højskolesangbogen.
Thorvald Aagaard arbejdede på Ryslinge
højskole og boede lige ved siden af. Oprindeligt blev skrivepulten designet til hans hus
og med foræringen har den fundet sin vej
”hjem” igen. Den kan ses i vores mødesal.
Tak til Niels Grønbech!
Læs mere på www.ryvm.dk
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Når Fantasy
bliver til virkelighed
  Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

F

or tiden er det populært at læse og se
Fantasy. En eventyrgenre, der kendetegnes særligt ved tre ting: En parallel verden, en budbringer og en portal, der
bringer mennesket frem og tilbage mellem
de to verdener. Eksempler er Harry Potter,
Narnia-fortællingerne og seneste julekalender "Den anden verden".

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:
10.-12. marts, 23.-25. juni og
15.-17. september.
Ferie: 8. - 14. maj og 17. juli - 6. august.
Embedet passes af:
Mikkel Crone Nielsen, tlf. 6267 1095.
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Måske du husker den gammeltestamentlige fortælling om patriarken Jacob. Hvordan
Jacob lægger sig til at sove og i drømme ser
Guds engle gå op og ned af en stige.

Næste morgen rejser han sig fuld af ærefrygt
og siger: ”Dette er i sandhed Guds hus, himlens port”. Han kalder stedet Bet-el. Bet betyder hus på hebræisk og el betyder Gud.
Bet-el er den by som siden kaldes Bet-le-hem
- og netop den by bliver Guds hus, da Jesus bliver født i Betlehem.
Da jeg en dag efter babysalmesang skulle
tømme dåbsfadet for vand, opdagede jeg en
indskrift på døbefonten. Jeg havde godt set, at
den var der, men dåbsfadet dækker for den,
så jeg havde aldrig tænkt over, hvad der stod:
”Her er Guds hus og himlens port!”
Og hvorfor står det på vores døbefont?
Det gør det naturligvis, fordi døbefonten er den
passage, portal, som Jesus ved sin død og opstandelse har åbnet mellem himmel og jord.
Hvad Jakob så i en drøm er nu blevet virkelighed. Guds hjem blev Betlehem, men portalen
er ikke længere i Betlehem. Med Helligåndens
komme i Jesu sted er portalen symboliseret
ved døbefonten. Jesus er budbringeren. Døbefonten er portalen og den anden verden er
Guds rige. Med kristendommen er ”Fantasy”
blevet til virkelighed!

JUNI

Gudstjenester

4. 11.00	(Pinsedag)

MARTS
5.	  9.30 (1. Søn. i fasten)

Malene Rask Aastrup

12.	  9.30	(2. Søn i fasten)

Mikkel Crone Nielsen

19. 11.00	(3. Søn i fasten)

Malene Rask Aastrup

26. 11.00	(Midfaste)
Årets konfirmander medvirker

Malene Rask Aastrup

14.

25. 	  9.30	(2. Søn.e. trin)

2. 	  9.30	(3. Søn.e. trin)
Malene Rask Aastrup
PÅSKE

9. 11.00
		
13. 11.00
		

18.	  9.30 (1. Søn.e. trin)
Malene Rask Aastrup
		 Morgenkaffe og sang i præstegårdshaven

(Palmesøndag)
Malene Rask Aastrup
Påskeskattejagt for børn kl. 12.30
(Skærtorsdag)
Malene Rask Aastrup
Påskefrokost i valgmenighedens mødesal

Malene Rask Aastrup

9. 11.00	(4. Søn.e.trin)

Malene Rask Aastrup

16.	  9.30	(5. Søn.e.trin)

Malene Rask Aastrup

23. 14.00	(6. Søn.e. trin)

Mikkel Crone Nielsen

30. 11.00	(7. Søn.e.trin)

Mikkel Crone Nielsen

AUGUST
6.	 	

(8. Søn.e. trin) Ingen gudstjeneste

Malene Rask Aastrup

13. 11.00 (9. Søn.e. trin)

Malene Rask Aastrup

Malene Rask Aastrup

20.	  9.30 (10. Søn.e. trin)

Malene Rask Aastrup

17. 19.00 (2. Påskedag)
Malene Rask Aastrup
		
Aftengudstjeneste Birthe Brunsbjerg medvirker på tværfløjte

27. 11.00 (11. Søn.e. trin)

Malene Rask Aastrup

16.

9.30	(Langfredag)

Mikkel Crone Nielsen

JULI

APRIL
2.	  9.30	(Mariæ bebudelse)

Malene Rask Aastrup

5. 11.00 (Anden Pinsedag)
Mikkel Crone Nielsen
		 Fælles morgenkaffe kl. 9 i frimenighedens mødesal
11. 11.00	(Trinitatis søndag)
Malene Rask Aastrup

11.00	(Påskedag)

23.

11.00	(1. Søn.e.påske)

Malene Rask Aastrup

30.

9.30	(2. Søn.e.påske)

Malene Rask Aastrup

MAJ
7. 	  9.30	(3. Søn.e. påske)
Malene Rask Aastrup
Kirkekaffe med billeder fra Rønshoved højskole
14.	  9.30	(4. Søn.e.påske)
21.		

Mikkel Crone Nielsen

SEPTEMBER
3.	  9.30 (12. Søn. e. trin)
		 Konfirmandopstart

Malene Aastrup

10. 13.30 (13. Søn.e. trin)
Malene Rask Aastrup
		
Foredrag med astrofysiker Anja C. Andersen
17. 11.00	(14. Søn. e. trin)

Mikkel Crone Nielsen

24. 11.00	(15. Søn.e. trin) Høstgudstjeneste

Malene Rask Aastrup

(5. Søn.e. trin) Ingen gudstjeneste, årsmøde for valg- og frimenigheder

25. 19.00 (Kristihimmelfart)
		
med Janne Wind og koret Pop n' Soul

Malene Rask Aastrup

28. 10.00 (6. Søn.e. påske) Konfirmation

Malene Rask 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:

Birgit Nedergaard Madsen, Ullerslev
Tlf. 29621153
mail: bn@madsen.mail.dk

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. 2016 0844
Mail: loneholmegaard@hotmail.com

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

Solveig Jensen
Tlf. 2089 6288

Kaffe i Mødesalen:

