Ok tob er 2017 – febr u a r 2018

Fa mi lietu r til Jel ling
Søndag den 8. oktober

”Lad os lege i livstræets krone, lad os føle, at livet
er stort, lad os skue de blå horisonter og himmel
hvælvingens port” Erik Lindebjerg, 1985

08

Guld
konfirmand

10

Efterårets
kalender

16

Kirke
højskolen

Indhold

”Vores”
Af Lotte Moestrup, mor til konfirmand 2017

2-3

”Vores” kirke

4-5

Prædiken: Tatoveret?

6-7

Er jeg god nok?

8-9

Guldkonfirmand:
Jeg mærkede dybden og stemningen

10-11

Kalender

12

At komme hjem

13

Kirkelige handlinger

14-15

Nyt fra Bestyrelsen

16

Kirkehøjskolen midt på Fyn

17

Højskoleophold 2018

17

Det sker...

18

De stærkeste rødder

19

Gudstjenesteliste

20

Kontaktoplysninger

2

” kirke
I

vores familie har vi aldrig diskuteret,
hvorvidt vores børn skulle konfirmeres.
Det hænger jo nok sammen med, at vi er
familie på en af landets ældste friskoler, hvor
vi hver dag har morgensang og morgenbøn.
Vores to ældste sønner er konfirmeret, og na
turligvis skulle vores pige også konfirmeres,
ligesom vores yngste søn skal konfirmeres
om et par år.
Vi er nye medlemmer af Ryslinge Valg
menighed, og valget blev truffet omkring et
år inden Karolines konfirmation. Vi havde
tidligere deltaget i et par koncerter i valg
menigheden og konstaterede ved koncerter
ne, at der var en del ansigter, som vi kender
i forbindelse med vores valg af skole. Det
betød en del for Karoline, at hun kunne bli
ve konfirmeret sammen med elever fra hen
des klasse. Samtidig har hun mod på at lære
nye mennesker at kende, og vi deltog derfor
i konfirmationen af sidste års konfirmander,
så hun kunne danne sig et indtryk og ikke føl

te, at det var noget vi forældre kastede hende
ud i. Det er selvfølgelig en voksenbeslutning,
men alligevel… Efter det besøg var der ikke
langt fra beslutning til handling.
Det har været skønt at opleve, hvordan
Karoline har taget del i konfirmations

forberedelsen, hvordan hun har gjort sig tan
ker omkring det at blive konfirmeret – mange
tanker – og hvordan hun har fået sat ord på,
hvad der optager hende i sit teenageliv i for
hold til kirken, sin egen og vores tro.
En af vores gæster nævnte ved konfirma
tionen, at det havde været en dejlig, nutidig
og nærværende konfirmation, og at det vir
kede som om, at det var ”vores” kirke. Og det
er jo det det er – vores kirke.
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Tatoveret?
Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst (prædiken 9. juli 2017)

F

ørhen var det sømænd, der havde ta
toveringer. Et knust hjerte med navnet
på en tidligere kæreste eller et hjerte,
hvori der stod ”mor”. I dag er det alle typer,
der har en tatovering. Forretningsmanden,
der gjorde oprør som ung, har en tatovering
under skjorten eller et kinesisk tegn på skul
deren fra en brandert på en festival. Moderen
har enten en tatovering fra sine unge dage på
hoften, skulderen eller anklen eller har lige
fået tatoveret børnenes navne på indersiden
af sin arm. Andres tatoveringer kan vække
vores nysgerrighed.
En af mine kolleger skriver: ”Der er noget
gavmildt over tatoveringer. At folk vælger at
trække en lille flig af deres sjæl ud og sætte
det på overarmen, så vi andre kan kigge med.
For nysgerrige mennesker som jeg selv er det
en stille glæde her i sommertiden at ligge ved
stranden og prøve at stykke folks livshistorier
sammen ud fra de citater og motiver, de har
valgt. De er åbne dagbøger, billboards i bikini.”
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Særligt én tatovering har hun undret sig over.
Ved stranden så hun en mor, der var travlt
optaget af at smøre sit barn ind i solcreme.
Kvinden havde sit hår sat op i en knold, og
derfor kunne man let se, hvad der stod mel
lem hendes skulderblade: ”Only God can
judge me”. ”Kun Gud kan dømme mig”. Sæt
ningen gjorde min kollega nysgerrig. Hvorfor
valgte den unge mor lige den sætning: Har
hun gjort noget, som andre har fordømt hen
de for, eller er hun blot et dybt kristent men
neske, der ved, at sådan forholder det sig? At
kun Gud kan dømme os, selvom vi så ofte fri
stes til at dømme hinanden? Som præst ville
hun ønske, at der havde været en tilføjelse, så
meningen kom bedre frem, men konstaterer
hun: ”Kvinden var for slank til at have mere
stående mellem sine skulderblade.”
Det er fristende at dømme andre. Det græske
ord for dømme, ”krinå”, betyder at sætte skel.
Og skel sætter vi hele tiden mellem hinan
den. Selv min kollegas stille forundring på

stranden står i fare for at være en dom. Sa
gen er, at det altid er så let at se de andres fejl.
Det er let at se, hvad venneparret gør forkert,
men meget mere svært at gøre det rigtige
selv. Det er også let som bedsteforældre at se,
hvad forældrene gør forkert, men hvordan
klarede man selv opgaven? Det er også let at
kommentere på andre: ”Har du hørt, hvad
hun har gjort?”, ”Har du set, hvad han nu har
fundet på?”
Det skal vi lade være med! ”Den dom vi døm
mer med, skal vi selv dømmes med”, siger Je
sus, og jeg tilføjer: Ikke sådan forstået, at Gud
dømmer os hårdt for vores fejl. Gud bærer jo
netop over med vores fejl! Nej, den der døm
mer er dig selv. Hvis du dømmer andre hårdt,
så er det intet imod, hvor hårdt du vil dømme
dig selv, når noget går galt. Den værste kriti
ker bærer vi rundt på indeni. For hvis vi selv
tænker dårlige tanker om andre, kommer vi
let til at frygte, hvilke dårlige tanker naboen
kan komme til at tænke om os selv. Hvis ikke

Den værste kritiker bærer vi rundt på
indeni. For hvis vi selv tænker dårlige tanker
om andre, kommer vi let til at frygte, hvilke
dårlige tanker naboen kan komme til at
tænke om os selv.

vi længe inden har fortrængt, at vi gjorde no
get galt.
Fortrængninger er svære at fjerne igen. De
er svære at afsløre, fordi vi har forsvarsmeka
nismer, som straks sætter ind. Men hvis nu vi
hører den samme historie fortalt om en an
den og prøver at dømme i den sag, så vil den
dom afsløre, hvad vi i bund og grund mener
om det, vi selv gjorde. Det er netop, hvad
der sker for kong David: ”Engang ved aften
stid stod David op af sin seng og gik rundt
på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på
en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var
meget smuk. David sendte bud og forhørte
sig om kvinden, og han fik det svar, at det var
Batseba, Eliams datter, hittitten Urias’ kone.
David sendte bud efter hende. Hun kom ind
til ham, og han lå med hende.”
Batseba går hjem bagefter, men opdager, at
hun er blevet gravid og giver David besked.
David sender bud efter Urias og beder ham

tage hjem til sin hustru, sandsynligvis i håb
om, at manden selv vil ligge med sin hustru
og derved ikke opdage, at det er en anden
mand, som har gjort hans kone gravid. Urias
nægter at gøre det. Næste aften drikker Da
vid ham fuld og sender ham hjem, men Urias
går stadig ikke hjem til sin kone. Den tredje
dag sender David et brev afsted, så Urias bli
ver sendt i krig. Urias dør, og da Batseba har
overholdt sin sørgetid, henter David hende
hjem til sig, og der føder hun ham en søn.
Inderst inde må David vide, at han har hand
let ondt, men han lader som ingenting. Da
profeten Natan fortæller David om to mænd,
en rig og en fattig; om hvordan den rige ender
med at slagte den fattiges får, fordi han ikke
nænner at slagte et af sine egne, da bliver Da
vid rasende og dømmer den rige hårdt. Og så
får David at vide, at manden er ham selv!
Leonard Cohen har skrevet den smukkeste
sang over fortællingen og Steffen Brandt har

oversat den til dansk. I den danske version
synger Steffen Brandt og Tina Dickow som
to elskende til hinanden. Manden synger om
David og om kærligheden, som han synes er
alt for svær. Kvinden svarer sådan her:
”Jeg så dig marchere under flag og sang, men
kærlighed er ikke en sejrsgang. Det er et vak
lende og fortvivlet Halleluja.”
Derefter bedyrer hun, at hun ikke kom for at
svigte, og så slutter hun med disse kloge ord:
”Selvom alt gik galt, alt hvad jeg gjorde og
sagde, vil jeg stå foran Gud på den sidste dag
med intet andet end et Halleluja”.
Mere præcist kan evangeliet ikke formuleres.
Nøgne bliver vi født til verden, og nøgne går
vi herfra. Det eneste, vi kan sige, er Halleluja,
som betyder: Tak Gud. Jeg har ingen tato
vering, men skulle jeg have noget tatoveret,
måtte det være Halleluja mellem mine skul
derblade!
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I efteråret 2016 havde vi besøg af tvvært og skuespiller Dina Al-Erhayem.
Hun kom som erstatning for Majbrit
Saerens, som meldte afbud pga. syg
dom. De to er veninder og Maj-Brit
Saerens lokkede hende samme dag til
at tage til Ryslinge og sige noget om
tro – uden anden forberedelse end
togturen fra København til Nyborg.
Efter besøget i valgmenigheden, har
Dina skrevet foredraget ”Trospolitiet”
om at gøre tro levende og nærværen
de.
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Er jeg god nok?
Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

M

anglende selvværd vil mange kun
ne nikke genkendende til. For ti
den hører vi meget om gymnasie
elever, der føler sig presset hele tiden. Hvor
vi i dag er bange for, om vi er gode nok set
med andres øjne, så var Martin Luther bange
for, om han var god nok til Gud. Han frygtede
Guds vrede. Så meget, at han i et kæmpe tor
denvejr lovede Gud at blive munk, hvis blot
han fik lov at overleve.
Luther blev munk og en af de dygtigste
sprogmestre. Han oversatte biblen fra grund
sprogene hebræisk og græsk til tysk på helt
ufattelig kort tid. I sin læsning opdagede han,
at kirken og traditionen tolkede forkert. Gud
ønsker ikke, at vi skal gøre os retfærdige ved
gerninger, men af tro. Ikke vores tro, men
Guds tro på os. En gratis gave. Gratis kom
mer af det latinske ord gratia og oversættes
på dansk med ordet nådig. Den nådige Gud
blev central i den evangelisk lutherske kri
stendom, som vi i år fejrer 500 året for.

Da vi i efteråret 2016 havde mange syge
meldte foredragsholdere, var vi så heldige i
stedet at møde Dina Al-Erhayem. Dina er op
vokset i Gilleleje som barn af en dansk mor
og en irakisk far og uddannet skuespiller fra
Århus teater i 2003. Hun har været studie
vært på DR2’s ugentlige trosmagasin Univers
og Dinas Talkshow på Dk4.
Dina fortalte, at hun er vokset op i en fami
lie uden tro. Lige meget, hvad hun gjorde, så
syntes hun aldrig, at hun var perfekt nok. Så
dan havde hun det, indtil hun en dag gik med
en veninde i kirke. Siden da har troen og Gud
fjernet det pres, som før var ved at opsluge
hende.
Dina havde samme problem som Luther; at
hun ikke følte sig elsket, som hun var. Hun
troede, at hun skulle præstere sig til kærlig
heden. Virkeligheden er, at vi får skænket
kærligheden gratis af Gud.

Festgudstjeneste
søndag den 29. oktober
kl. 13.30
Den 31. oktober er det femhundrede
år siden, at Martin Luther slog sine
95 teser op på slotskirkens dør i
Wittenberg. Det blev startskuddet til
reformationen. Vi fejrer reformations
jubilæet med en festgudstjeneste
efterfulgt af Lutherøl og lutter lag
kage. Efter gudstjenesten planter vi et
æbletræ i præstegårdshaven.
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Jeg mærkede
dybden og
Af Inger Margrethe Jørgensen, guldkonfirmand 2017,
Haderslev, datter af Ingrid og Hjalmar Lundsgaard

G

uldkonfirmand, så godt og vel. Det
er 51 år siden at jeg blev konfirme
ret i Nazarethkirken. Hele vinteren
igennem cyklede jeg til præst fra Palleshave
til Ryslinge en gang om ugen. Fordi vi hørte
til valgmenigheden, havde jeg ingen at følges
med. De få i min årgang, jeg gik i skole med,
blev konfirmeret i sognekirken i Gestelev.
Det betød, at jeg ikke kendte de andre, der
gik til præst hos Frederik Nørgaard. De kom
fra alle steder på Fyn – på cykel. Vi var vel 30
konfirmander. Vi blev undervist på bænke i
det lille lokale i sidebygningen til præsteboli
gen. Det var kun envejstale fra præsten. Kun
et enkelt spørgsmål husker jeg: ”Ved I, hvad
I altid kan blive, hvis I ikke kan blive andet
i jeres liv?” ”Jo”, sagde han, ”I kan altid blive
præst”. Jeg syntes, det var noget sludder. Det
krævede jo en studentereksamen og et teo
logistudie. Det vidste jeg, fordi vores nabos
søn læste til præst. Senere har jeg forstået,
at Nørgaard ville fortælle os om det almene
præstedømme i luthersk forståelse.
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Jeg husker det som om, at vi hver gang sang
de samme salmer. ”Den signede dag” og
”Lovsynger Herren”. Jeg takker for, at jeg
lærte salmer som barn. Hvilken rigdom
af poesi og lindring i sorg såvel som løft i
glæde og fryd over det liv, vi fik givet. Ord,
der spejler vores sind og vores længsel efter
det, der er større
end os selv. Sådan
blev der sået frø til
undren og afsæt til
senere fordybelse.
Konfirmationsda
gen oprandt. Flaget
var hejst, og vi var
i feststemning fra
tidlig morgenstund.
Jeg skulle ikke hjæl
pe til med morgen
maden, for det var
mig, der skulle fej
res. Min mor havde

syet kjolen til mig, og jeg havde fået lov at få
sko med stilethæle. Jeg lånte familiens guld
kors til at få i halskæde og fik en guldring i
gave. Min moster havde kniplet kant til et
lommetørklæde til mig, og jeg fik en salme
bog. Jeg var virkelig dagens midtpunkt og
nød det. Små ting med stor betydning.

Jeg takker for, at jeg lærte salmer som barn. Hvilken
rigdom af poesi og lindring i sorg såvel som løft i glæde
og fryd over det liv, vi fik givet.

og stemningen
Konfirmationen foregik sådan, at vi stod ved
vores stol i midtergangen. Frederik Nørgaard
gik fra den ene til den anden og gav os en vel
signelse, som jeg ikke husker ordlyden af. Til
forskel fra andre konfirmander, jeg kendte,
skulle vi ikke svare ja på noget, og vi skulle
ikke op til alteret at stå. Jeg forstod ikke, hvor
for det var sådan. Men jeg tænker nu, at tan
ken var, at vi skulle stå omkring døbefonten,
som står midt i kirken. Og at vores ”ja” allere
de var blevet sagt der. Selvfølgelig, for vi lærte
grundigt, at konfirmationen er en bekræftel
se af den kærlighedserklæring, vi fik givet i
barnedåben.
Jeg vidste ikke helt, hvad de mente med be
kræftelse. Jeg forstod faktisk meget lidt af
tekster, af prædiken og taler. Forstod ikke
teksterne i salmerne. Men det jeg forstod, var
melodien, stemningen, engagementet og den
opmærksomhed, jeg fik. Noget alvorligt, no
get alle fandt værdifuldt, fandt sted i forhold
til mig. Det var med at til at give mig værdi.

Dengang boede vi i Palleshave friskole,
derfor havde vi 45 gæster i vores lille sal der.
Der blev ikke ruttet med pengene, så der
blev serveret æblecider til maden for at spa
re. Ikke fordi vi var afholdsfolk, men fordi det
var billigere. I øvrigt havde mor selvfølgelig
selv kogt suppen og bagt småkagerne.
Jeg fornemmede, at det, vi lærte og
oplevede som konfirmander, be
tød meget for mine forældre, for
min mormor og for mine olde
forældre. Det livsfundament,
livsnerven igennem slægten,
som i det stille blev værdsat
gennem gudstjeneste og sang,
det fik jeg del i ved konfir
mationen, og jeg mærkede
dybden og stemningen
og samhørigheden, mere
end jeg forstod noget som
helst.
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DECEMBER

Kirkehøjskole: Forfatteren Martin A. Hansen
Torsdag den 23. november kl. 19.00
Kaj Aksel Jensen fortæller om Martin A. Hansen (se side 16).

Radiogudstjeneste
Søndag den 19. november kl. 10.00.
DR P1 optager og radiotransmitterer vores gudstjeneste direkte (se side
17).

Kirkehøjskole: Kirkekunst og kristendom
Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Gislev kirke.
Sognepræst Mette Sauerberg om Gislev kirkes kalkmalerier og kunstner
Nille Bech om kunst og kristendom (se side 16).

Lystænding – Allehelgengudstjeneste
5. november kl. 16.00
Vi tænder lys for hver af dem, vi i menigheden har mistet, og for dem,
vi hver især bærer med os i tankerne. Musik ved Birthe Brunsbjerg på
tværfløjte og organist Birgit Nedergaard.

Salmesangsaften
1. november kl. 19.30 i Nazarethkirken. Læs mere i boks.

NOVEMBER

Halloween
Tirsdag d. 31. oktober kl. 17.00
Minikonfirmanderne pynter kirken og inviterer alle børn ind i kirken for
at fortælle, hvad halloween har med kristendom at gøre.

Reformationsjubilæum
Søndag den 29. oktober kl. 13.30
Gudstjeneste med Luthersalmer. Bagefter lutter lagkage og Luther øl i
kirken. Til sidst planter vi et træ i præstegårdshaven. (se side 6).

Kirkehøjskole: Syng dansk
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00
Foredrag og sang med Povl Chr. Balslev (se side 16).

Kirkehøjskole: Kristenforfølgelser
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Kristenforfølgelser ved Helle Frimann Poulsen (se side 16).

Familietur til Jelling
Søndag den 8. oktober kl. 11.00. Læs mere i boks.

OKTOBER

Kalender

Adventsfejring
Søndag den 3. december
kl. 13.30
Efter en kort gudstjeneste

Salmesangsaften
Onsdag den 1. november
kl. 19.30 i Nazarethkirken
Organist og teolog Mads
Djernes fortæller om det nye
salmebogstillæg ”100 salmer”
og udvælgelsesprocessen og
vi skal synge undervejs.

50 kr. pr. person, 80 kr.inkl.
bustransport. Afregning på
dagen. Tilmelding på maa@
ryvm.dk af hensyn til trans
portplanlægning.

Familietur til Jelling
Søndag den 8. oktober
Efter gudstjenesten kl. 11.00:
sandwich og kørsel til Jelling
i bus eller privatbil. Vi skal se
museet ”Kongernes Jelling”.
Derefter er der kaffe og kage i
det fri og vi ser højene, kirken
og Jellingstenen.

Til arrangementer med kaffebord eller lignende betaler voksne
30 kr., børn er gratis. Du kan betale kontant eller med Mobile Pay.
Læs mere om arrangementerne på www.ryvm.dk

Vintermøde
Søndag den 25. februar kl. 13.30
Gudstjeneste med gæsteprædikant Thomas Reinholdt Rasmussen,
provst i Hjørring.
Herefter foredrag om forholdet mellem Luther og Grundtvig og
sammenhænge og forskelle mellem de to giganter i kirke- og
kulturhistorien.

Filmklub – ”Manchester by the Sea”
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00
Lee Chandler tager sig af sin nevø Patrick, da drengens far dør. Onklen
er tvunget til at vende tilbage til den lille fiskerby i Massachusetts, som
han ellers havde forladt, og kæmpe for sit forhold til den unge dreng og
fortiden. Fri entré. 30 kr. for vin og snacks.

Fastelavnsgudstjeneste og -fest
Søndag den 4. februar kl. 13.30. Læs mere i boks.

FEBRUAR

Filmklub – ”Jackie”
Tirsdag den 30. januar kl. 19.00
Biografisk portræt om førstedamen Jacqueline Kennedy. Filmen foregår
i øjeblikket op til mordet på John F. Kennedy og de følgende dage. Fri
entré. Vin, snacks og kaffe koster 30 kr. pr. voksen.

Filmklub – ”Lion”
Tirsdag den 16. januar kl. 19.00
Rørende film om den femårige indiske dreng Saroo, der farer vild i de
kaotiske gader i Calcutta og bliver bortadopteret til et australsk par. Fri
entré. Vin, snacks og kaffe koster 30 kr. pr. voksen.

Ryslingemøde
Søndag den 7. januar kl. 13.00-18.00
Gudstjeneste i Ryslinge sognekirke ved sognepræst Robert Hansen.
100 kr. pr. person. Tilmelding på maa@ryvm.dk. Læs mere i boks.

JANUAR

Juleaften
11.00 Børnegudstjeneste ved Malene Aastrup.
14.30 og 16.00 Gudstjeneste ved Malene Aastrup

Julekoncert
Onsdag den 13. december kl. 19.30
Julekoncert med Vor Frues kantori ledet af Povl Chr. Balslev. Koret
synger kendte jule- og adventssatser.

Adventsfejring
Søndag den 3. december kl. 13.30
Gudstjeneste og adventsmøde. Læs mere i boks.

Fastelavn
Søndag den 4. februar
kl. 13.30
Obs. I år en uge tidligere, så
skolernes vinterferie ikke er
en hindring. Kort gudstje
neste i kirken. Derefter leg,
tøndeslagning og fastelavns
boller i mødesalen for både
børn, forældre og bedstefor
ældre. Tilmelding på maa@
ryvm.dk af hensyn til slikpo
ser og fastelavnsboller.

Ryslingemøde
Søndag den 7. januar
kl. 13.00-18.00
Gudstjeneste i Ryslinge
sognekirke ved sognepræst
Robert Hansen.
Derefter kaffebord på Rys
linge højskole, foredrag og
koncert.
Foredrag om Europas fremtid
ved historiker Uffe Øster
gaard. Operakoncert med
Philippa Cold og Jacob Beck:
en blanding af både mere og
mindre kendte operaarier –
bl.a. fra Mozarts uopslidelige
skatkammer.

serverer årets konfirmander
og forældre æbleskiver, var
me vafler og gløgg i møde
salen. Der er mulighed for
at lave kalenderlys for børn
og kreative sjæle. Vi slutter
af med julesange rundt om
juletræet på præstegårdens
gårdsplads ca. kl. 16.00.

At komme
hjem

Af Uffe Østergaard, Kværndrup,
nyt medlem af bestyrelsen

L

ivet er en rejse. At rejse er at leve, sagde
H.C. Andersen, og med disse udsagn in
mente må jeg med resten af livet foran
mig konstatere, at jeg kun ved hvor og hvor
når det hele begyndte.
Det store spørgsmål, som vi alle stiller os
selv indimellem, især når vi har måttet na
vigere rundt i livet, er: ”Hvem er jeg?” Her
måler vi os ofte i forhold til andre menne
sker, som vi selv hurtigt danner os et indtryk
af. Det siges, at vi alle er unikke. Hvem ved,
om nogen har tænkt, følt og oplevet helt det

samme, som man selv har? Selv i en søsken
deflok som min, hvor vi blev påvirket ud fra
samme kultur, rummer vi nogle ligheder,
men flere forskelligheder. Vi blev alle fem
døbt i Nazarethkirken og som udgangs
punkt betegnet som grundtvigianere. Til
hørsforholdet var således skabt til kirke, og
efter syv år i Trunderup Friskole lå verden
åben for vores fødder.
Mormor havde Grundtvigs Udvalgte Skrifter i ni bind indbundet med skindryg. Hun
kendte mange historier og vers, som jeg blev

Uffe Østergaard er opvokset i Kværndrup med tæt tilknytning til
Ryslinge valgmenighed. Som ung tog hans hustru Soffia og han til
Afrika og arbejdede for Danida. Siden blev Uffe i mange år forstan
der på Den Danske Husflidsefterskole. For få år siden vendte han
tilbage og flyttede ind i sit barndomshjem ved siden af Kværndrup
sognekirke. I den forbindelse valgte han at genindmelde sig i
Ryslinge valgmenighed. I denne lille klumme gør Uffe sig tanker
om sin hjemvenden til det grundtvigske barndomsland.
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fortalt, udenad. Far var i sin ungdom elite
gymnast fra Ollerup. Det gav en vis ballast og
stolthed. Identiteten fik flere strenge at spille
på.
Når jeg som lærer og forstander har haft
morgensang og fortælletimer, var det oftest
de historier, der kom fra mine egne oplevel
ser, som vækkede størst nysgerrighed.
I livets løb læser vi meget, hører meget og
forholder os til meget. Vi sorterer og samler
op. Det, der gjorde størst indtryk, var nok når
kærligheden kom forbi, og der, hvor vi ople
vede tryghed, venskab og harmoni.
Valgmenigheden er et fællesskab med en
betydningsfuld historie. En historie, som jeg
har forstået meget mere af ved at læse de se
neste bøger, som beskriver både fri- og valg
menighed. At være præst kræver sin mand
og sin kvinde, og som bestyrelse må vi være
både støttende, styrende og igangsættende.
En valgmenighed i Ryslinge i 2017 og flere
generationer frem står på det grundtvigske
fundament, som vi bliver ved med at identi
ficere os med. Vi vil gøre, hvad vi kan, i den
tid vi får, for at fastholde vores menigheds
stærke fundament og sammenhængskraft.
Som barn lærte jeg denne godnat-salme:
”Klokken slår, tiden går, evigheden forestår.
Lad os kun bruge den kostbare tid, tjene Vor
herre med al vor flid. Så skal vi nok komme
hjem.”

Døbte
Johan Christian Larsen, Ryslinge, den 5. marts
Marie Møller Pliniussen, Odense, den 23. april
Bertram Thuesen Kondrup Lenskjold, Ryslinge, den 4. juni
Ava Moth Timm, København, den 4. juni
Albert Kirkegaard Rosenbæk, Højby, den 17. juni
Freja Dahl Jørgensen, Odense, den 2. juli
Tillykke!

Konfirmerede
Astrid Boe, den 28. maj 2017
Karoline Moestrup, den 28. maj 2017
Josefine Paarup Birkeland, den 28. maj 2017
Esther Vognsgaard Brunsbjerg, den 28. maj 2017
Serena Liat Deniega, den 28. maj 2017
Simon Hindhede, den 28. maj 2017
Tillykke!

Kirkelige
handlinger
Febr u a r – au g u s t 2017

Viede
Troels Nyholt og Ida Pallesen Bendtsen, Aarhus, den 1. juli 2017
Tillykke!

Bisættelser og begravelser
Erling Engholm, Kværndrup, den 10. februar 2017
Kirsten Bonde Larsen, Nyborg, den 18. februar 2017
Thyra Ingeborg Algreen Pedersen, Ringe, den 22. februar 2017
Kirsten Bønløkke Kristensen, Ørbæk, den 25. marts 2017
Bodil Sorterup Birkmose, Nr. Lyndelse, den 28. marts 2017
Albert Madsen, Trunderup, den 29. april 2017
Lise Martensen, Måre, den 13. maj 2017
Aksel Kristian Aaberg, Ryslinge, den 12. juli 2017
Guds fred!
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Nyt fra
bestyrelsen

Af Asbjørn Nyholt, formand for valgmenighedens bestyrelse

V

i er nu igennem første etape af reno
vering af mødesalen. Efter vi i januar
2017 fik opgraderet lyd og av-udstyr,
har vi over forsommeren fået et nyt køkken,
renoveret entré og fået malet toiletterne. I
køkkenet blev alt det gamle brækket ned. Der
blev lagt nyt plankegulv, lofter og vægge blev
malet, og nye elementer blev sat ind. Entreen
har også fået nyt plankegulv. Jeg glæder mig
til, at fællesskabet, der udfolder sig i salen, vil
patinere de nye rammer.
Takket være midler fra Den Faberske Fond,
Marius Pedersen Fond, Lunde Brand og en
masse frivilligt arbejde har det kunnet lade
sig gøre. En STOR tak til alle! Billeder af reno
veringen kan du se på www.ryvm.dk.

Fotograf Rie Thygesen.
Se flere billeder på ryvm.dk.
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alle familiens medlemmer, og er ikke alene
en privat sag for den enkelte. Det ligger der
for både Malene Aastrup og bestyrelsen på
sinde, hvordan valgmenigheden i de situati
oner kan favne alle.

De øvrige tiltag, vi plan
lægger i Ryslinge Valg
menighed, kan være bre
de arrangementer som
f.eks. Adventsmøde og
Kaffe i kirkedøren. Her
kan alle aldersgrupper na
turligt være med. Af mere
specialiserede tiltag kan jeg
nævne ’Litteraturkreds om
sorg’ og ’Babysalmesang’. Alle
aktiviteter lægger op til at byde
medmennesket indenfor: Byde op
til fællesskab, nærvær og refleksion li
vet igennem. Som Jørgen Gustava Brandt
skrev:” Mærk: alt liv går udad! Giv! For tro er
liv.”
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gudstjenesten
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Det evigt gyldige centrale arbejde udsprin
ger af gudstjenesten og rundes af de kirkeli
ge handlinger: dåb, konfirmation, vielse og
begravelse – og ikke mindst hjemmebesøg.
Når familiens cyklus byder ind til en kirkelig
handling, har det oftest stor betydning for

lg
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A

ktiviteterne
i
Ryslinge
Valg
menighed
blev
nøje vendt og drejet ved
bestyrelsesmødet i juni
2017. Der er en lang tra
dition for, at fællesskabet i
menigheden udvikles gen
nem aktiviteter, der rækker
ud over kirkens kerneopgaver.
Karakteren af disse aktiviteter
har gennem årtierne været farvet
af præsten, bestyrelsen og den ak
tuelle tidsånd til glæde for menighe
dens medlemmer. En tradition, som den
siddende bestyrelse har forholdt sig til.

l le

else · fødsel og

by

or

g·

v
g ra
e
b

Går du med en ide til tiltag, som du mener, vi
med fordel kan tage op, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på an@nyholt.dk.
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Kirkehøjskolen
midt på Fyn
Kristne i
Mellemøsten

Syng dansk

Kirkekunst
og kristendom

Martin A. Hansen
– liv og digtning

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i
Ryslinge Valgmenigheds mødesal

Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 i
Ryslinge Valgmenigheds mødesal

Torsdag den 9. november kl. 19.00
i Gislev kirke og konfirmandstue

Torsdag den 23. november kl.
19.00 i Ryslinge Valgmenigheds
mødesal

Aftenens tema er kristne i Mel
lemøsten med særlig fokus på
Libanon, hvor feltpræst Helle
Frimann Hansen har været på
studieophold. Foredraget tager
udgangspunkt i den truede situa
tion som de gamle kirkesamfund
i Mellemøsten i dag befinder sig
i. Entré inkl. kaffe og kage 60 kr.

Povl Chr. Balslev, organist i Vor
Frue kirke i Svendborg, fortæller
i første halvdel af foredraget om
kirken set fra orgelbænken og
musikkens plads og betydning
for den. I anden halvdel skal vi
synge med Povl Chr. ved klaveret.
Entré inkl. kaffe og kage 60 kr.

Sognepræst Mette Sauerberg for
tæller om kalkmalerierne i Gislev
kirke. Efter foredraget vil der blive
budt på kaffe i konfirmandstuen
ved Gislev præstegård. Her for
tæller kunstner Nille Bech om sit
liv med kunsten og om et stykke
kirkekunst, hun har lavet til kunst
koncerten Via Dolorosa 2017.
Entré inkl. kaffe og kage 60 kr.
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Cand. mag. Kaj Axel Jensen for
tæller i uddrag om Martin A.
Hansens liv og forfatterskab og
påviser væsentlige gennemgåen
de temaer heri. Entré inkl. kaffe
og kage 60 kr.
Tag en folder i kirken eller
læs mere på www.ryvm.dk.

Højskoleophold for Ryslinge
Fri- og Valgmenighed
og Sdr. Nærå Valgmenighed
12. – 18. august 2018
Tag med din menighed på højskole. I
2018 går turen til Bornholms højskole.
Vi skal høre gode foredrag, tage på ud
flugter og synge sammen, når vi oplever
det bedste af Bornholm. Siden menig
hederne sidst gæstede Bornholm, er
der kommet nyt forstanderpar. Bente
Larsen, der tidligere har arbejdet med
kommunikation og kultur ved Århus
Universitet og Søren Voigt Juul, teolog,
fløjtenist og foredragsholder.

Pris per person i dobbeltværelse er
4.250 kr. Bustransport tur-retur: 1.000
kr. Mulighed for enkeltværelse mod eks
trabetaling.
Program følger inden længe og kan fin
des som foldere i kirken eller på vores
hjemmeside www.ryvm.dk. Der er plads
til hundrede på højskolen, og de tre me
nigheder vil dele pladserne ligeligt imel
lem sig. Meld derfor allerede til nu hos
din præst og få reserveret en plads på
maa@ryvm.dk.

Det sker...
Litteraturkreds om sorg
Første tirsdag i måneden kl. 12.00-14.00 i mødesalen.
Gruppe for folk, der har lyst til at tale om tab. Vi læser
korte tekster om tab og taler om dem. Litteraturkred
sen er et frirum til at mødes og tale om sorgen, uanset
hvordan og hvornår du har mistet.
Alle er velkomne. Ingen deltager
gebyr. Vi skiftes
til at levere kaffe og brød. For nærmere info kon
takt Malene Aastrup på maa@ryvm.dk eller telefon
2830 5332.
Babysalmesang
Hver torsdag uden for skoleferier
kl. 11.00-12.00 i Nazarethkirken.
Løbende opstart, så alle kan nå at komme med. Til
meld hos Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.
Syng med i lejlighedskoret
I anledning af at P1 radiotransmitterer gudstjenesten
den 19. november, samler vi et kor, som vores erfarne
organist Birgit N
 edergaard leder. Vi øver fredag den
3., 10. og 17. november kl. 16.00-18.00 i kirken. Tilmelding på maa@ryvm.dk senest d. 27. oktober. Skriv
om du er sopran, alt, tenor eller bas i mailen. Hvis du
ikke ved det, finder vi ud af det til første korprøve. Alle
kan være med.
Find flere arrangementer på www.ryvm.dk/kalender.
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De stærkeste
rødder
Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

I
Valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk
Ferie og fridage
Malene Aastrup holder friweekend
den 14.-15. oktober, 25.-26. november
og 9.-10. december, hvor kirkelige
handlinger passes af Mikkel Crone
Nielsen tlf. 6267 1095, samt vinter
ferie fra den 9.-20. februar 2018, hvor
kirkelige handlinger passes af Mette
Marslund tlf. 2371 6568.
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præstegårdshaven på Aaskovvej står flere
store egetræer. Særligt smukt placeret er
dette store træ på plænen, hvor vi finder
skygge og læ, når vi samles i menigheden.
Jeg vil tro, at træet har stået der, siden præ
stegården blev bygget. Hundrede år gammelt
sådan cirka. Træer kan fældes, men selv når
de fældes, er de svære at få til at bukke under.
De sætter nye skud konstant.
Som Job skriver i Det gamle testamente: ”For
et træ er der håb. Hvis det fældes kan det
skyde igen. Men er der håb for et menneske?
Kan en, der er død, få liv, da ville jeg holde
ud alle mine trængselsdage indtil afløsnin
gen kom. Du skulle kalde og jeg ville svare.
Du skulle længes efter dine hænders værk”.
(Kap.14)
Stamtræer er en anden form for træer, som
mange mennesker er fascinerede af. Mange
forsker i deres rødder. Apropos dette kirke
blads prædiken om tatoveringer: En kvinde,

jeg kender, havde planer om at få et stam
træ tatoveret på sin ryg. Hun var stammen
og børnene hendes grene. Da slog det mig,
hvor sårbare vore stamtræ er, så længe det er
os selv eller vore forfædre, som er stammen.
Godt, at Jesus i Johannesevangeliet har sagt
noget andet: ”Jeg er vintræet og I er grene
ne”. Stammen er Kristus, og hele menneske
slægten er grene og kviste, der er mere eller
mindre forviklet og forenet med hinanden.
Rødderne er Vorherre selv, som hele tiden
gennem Kristusstammen giver os liv og næ
ring. De stærkeste rødder er Guds.

Gudstjenester
OKTOBER

JANUAR

1/10 09.30
8/10 11.00
		
15/10 11.00
22/10 11.00
29/10 13.30
		

1/1
16.00
7/1
13.00
		
		
14/1 11.00
21/1 09.30
28/1 19.00
		

Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Tur til Jelling efter gudstjenesten
Gudstjeneste ved Mikkel Crone Nielsen
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Fejring af 500 året for reformationen

NOVEMBER
5/11 16.00 Allehelgen ved Malene Aastrup
		
med ekstra musik og lystænding
12/11 11.00 Gudstjeneste ved Malene Aastrup
19/11 10.00 Radiotransmitteret gudstjeneste ved Malene Aastrup
		med lejlighedskor
26/11 11.00 Gudstjeneste ved Mikkel Crone Nielsen

DECEMBER
3/12 13.30
		
10/12 09.30
17/12 11.00
		
24/12 11.00
24/12 14.30
24/12 16.00
25/12 09.30
26/12 11.00

Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Adventsmøde i mødesalen efter gudstjenesten
Gudstjeneste ved Mikkel Crone Nielsen
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Svendborg kammerkor medvirker
Juleaften for børn ved Malene Aastrup
Juleaften ved Malene Aastrup
Juleaften ved Malene Aastrup
Juledag ved Malene Aastrup
2. juledag ved Malene Aastrup

Nytårsdag ved Mette Marslund
Gudstjeneste i Ryslinge sognekirke
ved sognepræst Robert Hansen
Del af Ryslingemødet
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Aftengudstjeneste ved Malene Aastrup
Fejring af kyndelmisse med pandekager

FEBRUAR
4/2
13.30 Fastelavn ved Malene Aastrup
		
Fastelavnsfest i mødesalen efter gudstjenesten
11/2 09.30 Gudstjeneste ved Mette Marslund
18/2 11.00 Gudstjeneste ved Mette Marslund
25/2 13.30 Gudstjeneste ved gæsteprædikant
		
Thomas Reinholdt Rasmussen
		
Vintermøde. Foredrag om ”Luther og Grundtvig”
		efter gudstjenesten

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 6262 2815.
Egenbetaling er 30 kr.
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Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Kasserer Lena Schmidt · Krokusvej 10, 5750 Ringe · www.ryvm.dk

Kirketjener:

Organist:

Kirkesangere:

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

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

Graver:

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

Aase og Bent Jørgensen, Ryslinge
Tlf. 6267 1360
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com
Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@gmail.com
Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com

Formand:

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

Kasserer:

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

Kaffe i Mødesalen:

Inger Fuglesang Hansen, Ryslinge
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.

Layout: heykommunikation.dk

Valgmenighedspræst:

