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Dåben skulle
ikke være hemmelig
Af Pia Lykkegaard, medlem fra Ryslinge

”E

r du ikke konfirmeret?”
”Nej - og jeg er heller ikke døbt”.
Det er en sætning, som jeg har sagt
mange gange i mit liv.
Jeg er fra en familie, hvor min far ikke var
døbt. Mine 3 søskende og jeg blev heller ikke
døbt. Da tiden for konfirmation nærmede
sig, kom det end ikke på tale at blive konfirmeret – sådan var det bare.

År 2017 så jeg i kalenderen, at min runde
fødselsdag faldt på en søndag. Det afgjorde
mange års spekulation og overvejelser. Jeg
ville døbes – og det skulle være en festdag.
Da beslutningen var taget, var det faktisk så
enkelt.

Jeg har altid gået meget i kirke – det er et dejligt rum at være i, og jeg har hørt mange gode
prædikener.

Jeg inviterede Malene Aastrup på kaffe, og
efter en god snak fortalte jeg mit ærinde.
Efter en rigtig god snak med Malene var der
ingen tvivl tilbage – og jeg kunne kun glæde
mig. Jeg skulle døbes den 22. oktober ved en
almindelig gudstjeneste. Det skulle ikke være
”hemmeligt”!

Jeg har fulgt mine børn mange gange, da de
gik til konfirmationsforberedelse (de er alle
tre døbt – der var jeg ikke i tvivl). Jeg har engang talt med en præst om, at vi kunne døbe
mig en hel almindelig aften – kun med mig
og så nogle vidner – men jeg fik det aldrig
gjort.

Selve dåben var en dejlig og en meget
betydningsfuld handling. På fineste vis udført af Malene og med min mand og 3 voksne børn omkring som vidner. Det kom bag
på mig, hvor meget det berørte mig. Jeg blev
meget rørt! Det er svært at forklare – men en
følelse af glæde og ro fyldte mig.

Jeg er glad for nu at være med i det fællesskab, kirken er, og det giver god mening med
det hele.
Det var en god beslutning, jeg tog, og det blev
en dag, som jeg aldrig vil glemme.

Drop in dåb
Drop in dåb er folkekirkens seneste tiltag.
Mange vil gerne døbes, men er af forskellige årsager aldrig blevet det. Det bliver de
så nu. Drop in dåb er betegnelsen for en
eftermiddag hvor en given kirke er åben
og døber alle dem, der møder ind. Vil du
gerne døbes, så kan du også altid blive
døbt i Ryslinge Valgmenighed. Drop bare
ind.
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Ud i det blå
Af Inger Krog, medlem fra Trunderup

S

øndag den 8. oktober 2017 var vi efter
gudstjenesten på udflugt med valg
menigheden til Kongernes Jelling. Bussen blev ført af Polle Thygesen, som er medlem af menigheden og tidligere buschauffør.
Ved starten fik vi alle udleveret en sandwich
og noget at drikke. Vi havde vejret med os,
og turen til Jelling gik hurtig. Der var en god
stemning i bussen. Selvfølgelig havde vi
højskolesangbogen med, og vores fællessang
fyldte bussen på bedste vis.
Det var en del år siden, vi havde været i
Jelling. Det var en god oplevelse at se alt det
nye, der er lavet i det store område omkring
kirken, højene og Jelling Stenene. Museet gav en god orientering om historien og
var levendegjort på flere områder. Virkelig
spændende!
Vi sluttede af med fælles kaffe/saftevand og
kagebord. En ganske særlig oplevelse, hvor
vi alle var samlet. Nogle af deltagerne havde
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bagt lækre kager og småkager, og det blev
virkelig nydt. Et barn anbefalede sin bedstemors småkager, og de var også rigtig gode.
Vi havde en tur med alle generationer og
gode snakke på kryds og tværs over kaffen.

Turen var rigtig godt tilrettelagt, og jeg havde
en fornemmelse af, at alle nød udflugten. Vi
ser frem til næste udflugt.

TA' MED PÅ TUR
til Grundtvigs Vartov
søndag den 30. september
Kl. 9.30 - Gudstjeneste. Herefter afgang
med sandwich og sang undervejs
Kl. 13.00 - Vartovs smukke gårdhave
I 1923 lavede Niels Skovgaard en statue af
Grundtvig, der knæler ved en kilde. Den
er nu blevet suppleret af livets kilde selv
- en vandskulptur lavet af billedhugger
Laila Westergaard. Lise Lycke har som
landskabsarkitekt arbejdet med renovering af Vartovs gård og vil fortælle os om
tankerne bag
Kl. 14.00 - Fortælling om Grundtvig og
Vartov ved valgmenighedspræst Niels
Grønkjær
kl. 15.00 - Kaffe og mulighed for at se udsigt og udstilling i Rundetårn, samt strøgeller Tivolitur
Kl. 17.00 - Afgang mod Ryslinge
Pris pr. voksen 200 kr. Børn 50 kr.
Tilmelding inden den 20. september på
maa@ryvm.dk. Afregning på dagen kontant eller Mobilepay.
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Kan Gud virkelig dø?
Ved valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup, prædikenuddrag fra Langfredag 2018

”G

ud kan alt”, siger Jesus. Det giver
mening. ”Men kan Gud også dø?”
spørger Peter. For at komme til
nærmere forståelse af det har vores konfirmander fået en særopgave. Konfirmanderne
er blevet sat til at illustrere trosbekendelsens
anden trosartikel. Altså den del af trosbekendelsen, som handler om Jesus. Sammen med
maleriet fik konfirmanderne tre spørgsmål
til deres billede hver især. Hvad er hellig
dagens navn? Hvad skete der? Hvad betyder
det for dig? Det var let nok at besvare de to
første spørgsmål, men det sidste spørgsmål
voldte straks mere besvær: Hvad betyder det
for dig? Det kunne de ikke svare på. Kan du?
”Vore sjæle bliver spist af med candyfloss og
junkfood. Vi kan tale om helsemad i lange
baner, når det gælder vores krop, til gengæld
forsømmer vi vores sjæle!” påstår Agnete
Raahauge, der er sognepræst på Als. Hun
er stærk modstander af alle de ekstra tiltag,
som folkekirken laver for at få folk i kirke.
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 rgumentet med, at folkekirken må følge
A
med tiden, køber hun ikke.
Provokeret måtte jeg spørge mig selv: Er det
underholdning og tomhed, når konfirmanderne og jeg holder fernisering i kirken med
billeder over anden trosartikel? Nej! Det er
det ikke!
Agnete Raahauge har ret, når hun pointerer,
at det er præsternes ansvar, at du kan høre
evangeliet i kirken og menighedens ansvar
at komme derhen – og på den måde bevare
kirken. Men hun har ikke ret i, at folkekirken

ikke skal lave ekstra tiltag. Vi skal gøre alt det
ekstra, vi kan, så vi kan hjælpe hinanden til
at komme til bedre forståelse af den svære
påsketid.
”Selv i den allerværste lidelse er der vej
til Paradis. … Påsken handler altså om, at
Kristus bar sit kors, belæsset med vores synder til graven – og opstod. Vi kan ikke kræve
at blive lykkelige, men til gengæld trøste os
ved, at den lidelse, vi ikke undgår, er blevet
noget andet på grund af Kristi død og opstandelse.” Sådan formulerer Agnete Raahauge
påskens budskab.

Og ja, det er helt korrekt. I har sikkert hørt det
før, men forstår I det? God dag mand økse
skaft kunne Agnete Raahauge lige så godt
have sagt. Eller hokus pokus, som ”hoc est
corpus deum” blev opfattet af menigheden,
dengang præsten endnu talte latin.
I kirken kan vi let få et kirkesprog, der slet
ikke vækker genklang i vores hverdagsliv.
Det må ikke ske. Og derfor bliver vi nødt til
hele tiden at tale om påsken. Sætte nye ord

og billeder på hvad det er, påsken handler
om. Det er, hvad konfirmandernes billeder
kan hjælpe os alle til, og hvad forfatter Ida
Jessen i prosa formår med sin genfortælling
af biblen. Ida Jessen lader nemlig disciplene
og Jesus sætte ord på den samme tvivl, forvirring og vemod, som lidelsen vækker hos
os andre. Peter forstod det ikke, men Jesus
forstod det heller ikke. Jesus var bange, men
det var Gud også, vover Ida Jessen at hævde.
På den måde bliver det gjort klart, at der ikke
gives nogle enkle svar på lidelsens problem
– og at fokus ikke er lidelsen, men den Gud,
der overvinder lidelsen.

Vi har det svært med lidelse. Er nogen syge,
døende eller i sorg, går vi udenom. Vi vil ikke
høre om det. Derfor vil vi heller ikke vise det.
Har vi smerter, eller er vi kede af det, så tager
vi en maske på, så ingen kan se det. For lidt
og for meget. Der findes nemlig også dem, der
hele tiden taler om sygdom og død. Ofte er det
os kvinder. Hele tiden kredser vi om andres og
eller egen ulykke. Det er ikke til at holde ud.
Synes de, der skal høre på det. Men hvad hjertet er fuld af, løber munden over med.

ritus Niels Jørgen Kappelørn, men dertil kritiserer han folkekirkens lutherdom for at være
en sød venlighedskristendom. Han siger: ”At
lidelse ikke har en plads i folkekirken ser man
ved, at kirken ikke for alvor byder op imod den
misforståede opfattelse i samfundet, at vi kan
overkomme alting, også lidelse og at lidelsen
absolut kan og skal f jernes.”

I vores vestlige kristne kultur har vi glemt,
at lidelsen ikke alene er en del af livet, men
også er en del af vores kristne tro. Vi vælger
at fokusere på påskemorgen, opstandelsen
og lyset, men glemmer, at langfredag, døden
og mørket er en forudsætning for, at det kan
ske. Vi glemmer, at noget må gå under, for at
noget nyt kan blive til. Vi glemmer, at vi ikke
kan ændre os til det bedre, hvis ikke vi tager
afsked med dele af os selv.

al lidelse skal kunne fjernes, men han ikke
har ret i, at kirken hopper med på den galej.
Lidelsen hører med til livet. Det viser lang
fredag os. Og samtykker vi og anerkender
lidelsen, vil Gud hjælpe os igennem.

”I forhold til den uafvendelige lidelse m
 ente
Søren Kierkegaard, at man i troen på Gud skal
samtykke i lidelsen,” pointerer professor eme-

Og ja Kappelørn har ret i, at der i samfundet hersker den udbredte misforståelse, at

"Vi glemmer, at noget må gå under
for at noget nyt kan blive til.
Vi glemmer, at vi ikke kan ændre os
til det bedre, hvis ikke vi tager afsked
med dele af os selv."
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En mega fed tur
			til København
Interview med
årets konfirmander

H

vert år tager jeg konfirmanderne
med til København i to dage. Vi overnatter, fordi vi på den måde kommer
til at lære hinanden rigtig godt at kende.
Nadvergudstjeneste i domkirken og besøg i
natkirke er faste programpunkter. De øvrige
aktiviteter finder jeg ud af undervejs med
konfirmanderne. Nogle har rejst meget, og
andre har måske ikke været i København før.
At programmet er meget løst gør, at vi bedre
kan slappe af i hinandens selskab, og at vi ser
noget, som vi måske ikke har set før.

nadvergudstjeneste i domkirken. En tradi
tion som går tilbage til Søren Kirkegaards tid.
I år var det Københavns biskop som forestod
den. Eftermiddagen brugte vi på et besøg i
Tivoli og på en burgerrestaurant, inden vi om
aftenen besøgte Natkirken.

Den første dag indkvarterede vi os på Vartov i
lejlighed. Vi fandt konfirmandord i Trinitatis
Kirke, og dernæst var der strøgtur. Vi sluttede af med aftensang i Vartov, hvor det var
tid
ligere Deadlinevært Nynne Bjerre, som
valgte sangene, dernæst pizza og en tur i
biografen.

Frederik W: ”Lige under hvor vi boede, var
der fællessang, hvor vi skulle synge en time.
Og trods den ekstreme varme og mangel på
stole, slap vi dog med livet i behold."

Den anden dag fandt vi i Vartov kirke salmer til konfirmationen, hvorefter vi var til

8

Thomas K: ”Vi kom op fra banegården, lige
forbi Tivoli og hen til Rådhuspladsen. Jeg har
aldrig været på Rådhuspladsen. Jeg har kun
været i Tivoli en gang før, så jeg glædede mig
meget til at komme i Tivoli.

Karoline: ”Det var en lille smule kedeligt, da
vi skulle finde salmer i Vartov kirke. Grunden til det var, at jeg ikke er så vild med at
synge. Men jeg synes, vi fandt nogle gode
salmer.”

Karoline: ”Gudstjenesten i Domkirken var
spændende. Jeg har gået forbi den et par
gange, men jeg har aldrig været inde i den.
Når man kiggede op, føltes det som om man
sad midt i et stort palads.”
Sophie: ”Jeg synes, turen til Tivoli var noget
af det bedste. Det var rigtig hyggeligt at køre
karruseller sammen og bagefter gå ned og
grine af billederne. Vi gik alle sammen rundt
og snakkede, og det var dejligt at lære hinanden bedre at kende.”
Sophie: ”Vi var også i natkirke i Vor frue
kirke. Det var dejligt afslappende at bare

ligge i nogle sækkepuder og lytte til noget
beroligende musik. Det var ikke noget, jeg
havde prøvet før, men jeg synes, det var sjovt
at prøve. Togturen var også mega hyggelig,
for jeg kan rigtig godt lide at være sammen
med de andre. Vi sad og snakkede, spillede
kort og spiste slik. Vi grinte helt vildt meget
og havde det sjovt.”
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Konfirmand i
Ryslinge Valgmenighed
Af Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

E

t hold på 10 konfirmander blev konfirmeret den 13. maj i Nazarethkirken.
Men hvordan er det egentligt at gå til
konfirmations
forberedelse sammen med
nogen, man måske slet ikke kendte før? Vi
har spurgt konfirmanderne:
Holdet, som består af konfirmander fra
forskellige skoler, har lært hinanden rigtig
godt at kende og har fået et godt fælles
skab, fortæller Sophie, som synes, det
har været hyggeligt at være konfiirmand i
valgmenigheden. Holdet har sunget mange sange og lært om kristendommen: "Jeg
synes, jeg har fået en bedre forståelse for,
hvad det vil sige at være kristen. At det
ikke kun handler om Gud og Jesus, men
også noget om at have næstekærlighed",
fortæller hun.
Hendes medkonfirmand, Martin, har ikke
haft sangene som sin favorit: ”At være konfirmand – det er fint nok, men det er lidt ke-
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deligt at synge, men ellers er det okay fint og
fedt at være konfirmand.”
For Frederik W. var det mødet med andre,
der gjorde indtryk: ”Jeg synes, at det er fedt
at være med i valgmenigheden, fordi man
møder nogen nye mennesker, som man ikke
kendte i forvejen – og fordi der ikke er alt for
mange mennesker.”
I Karolines klasse gik alle i den samme kirke – undtaget hende. Men hun fandt hurtigt
ud af, at det var hende, der var den heldige:
”Jeg har tit snakket med de andre i min
klasse om at gå til præst. De andre siger,

at de keder sig helt vildt. Når jeg fortæller,
hvad vi laver, siger de altid, at det er snyd, vi
hygger så meget. Nu hvor jeg kender de andre, er jeg glad for at gå i valgmenigheden.
Det var på en måde dejligt ikke at kende de
andre. For hvis jeg gik sammen med mine
veninder, havde Sophie, Karen og jeg nok
ikke snakket sammen.”
Thomas J er helt enig: ”Jeg synes, det har været
sjovt og udfordrende. Man møder nye mennesker. Får grint og lært en masse. Hvis jeg havde
gået til konfirmand sammen med min klasse,
havde jeg ikke fået lært eller lavet så meget, så
tror jeg bare, der ville være mere fjol.”

Vil du også være konfirmand i Ryslinge Valgmenighed?
Søndag den 9. september kl. 9.30 er der
gudstjeneste og opstartsmøde for kommende konfirmander. Her aftaler vi, hvornår forberedelsen ligger. Typisk vil det være

en hverdags
eftermiddag 2-3 timer hver
eller hver a nden uge, som det passer bedst
ind i konfirmandernes kalender. Alle er
velkomne, mød bare op.

”Det er det sted, jeg helst vil gå,
fordi det ikke er så tørt og kedeligt!”
Thomas K.
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Nyt fra
bestyrelsen

Af Asbjørn Nyholt, formand

E

fter generalforsamlingen i marts har
bestyrelsen konstitueret sig med
Asbjørn Nyholt som formand, Rie

Thygesen som næstformand og kasserer,

samt Lise-Lotte Liengaard som protokol
fører.

Kristoffer er uddannet kok, og har arbejdet
flere forskellige steder i Danmark. Hans føde
by er Ejby, men han er nu bosat i Ryslinge
med sin kone Jeanette Filskov, som han har
tre børn med, Zakarias på otte år, Valdemar
på seks år og Benedicte på tre år.

Bestyrelsen har fået to nye medlemmer:
Elisabet Lycke Nielsen og Kristoffer Filskov.
Suppleant Mercedes Salomonsen deltager
aktivt i bestyrelsens arbejde.

Sammen med familien bruger Kristoffer
meget tid i haven med sommerblomster eller
ved Vesterhavet. Haven og havet bruges til at
lade batterierne op.

Kristoffer Filskov,
Ryslinge
“Jeg ønsker at være
med til at få indflydelse, tage beslutninger
og tilfredsstille brugere af kirken. At være
med til at bidrage til
fællesskabet, alt kan
lade sig gøre, hvis man selv vil det og vil være
med til det. Sammen kan vi meget mere.”

Elisabet Lycke
Nielsen, Ravndrup
“Jeg vil gerne bidrage
til at bevare og s tyrke
fællesskabet og den
kultur, der ligger til
grund for valgmenigheden.”
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Hele Elisabets slægt både på hendes fars og
mors side har rod helt tilbage til B
 irkedals

tid, og i forbindelse med opdelingen af Fri
menighed og Valgmenighed fulgte begge slægter frimenigheden. I 1971 blev
Elisabeth gift ind i en valgmenighedsslægt,
så Nazarethkirken har altid været et fundament i hendes liv. Elisabet har gået i Ryslinge Friskole. Hun og hendes mand bor stadig
på slægtsgården Grønbankegård. De har to
børn og to børnebørn.
Elisabeth er uddannet dameskrædder og
designer, men har efteruddannet sig inden
for kommunikation, psykologi og coaching.
Hun har været ansat som underviser på
Ledelsesakademiet i Odense og har sin egen
coachingvirksomhed Coachconnexion. I dag
er der skruet ned for begge områder, så der
også er tid til at male.
Hele bestyrelsen glæder sig til et godt samarbejde.

Fællesudvalg
Malene Aastrup, Asbjørn Nyholt, Elisabeth
Lycke Nielsen, Kristoffer Filskov.
Regnskabsudvalg
Nedlægges, da forretningsgangene bliver
ændret med forretningsfører Lone Rosager
Poulsen. Rie Thygesen bliver som kasserer
nærmeste samarbejdspartner til Lone.

Bygningsudvalg
Uffe Østergaard, Asbjørn Nyholt, Haldur
Andersen, Lise-Lotte Liengaard, Kristoffer
Filskov.

Aktivitetsudvalg
Malene Aastrup, Kristoffer Filskov, Elisabeth
Lycke Nielsen, Mercedes Salomonsen,
Lise-Lotte Liengaard.

Kommunikationsudvalg
Malene Aastrup, Rie Thygesen, Annette
Drejer, Elisabeth Lycke Nielsen og kommunikationsmedarbejder Ann Hedahl.

Fotograf
Rie Thygesen.
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Kirkehøjskole: De første kvindelige præster og en nuværende
Tirsdag 25. september kl. 19 i Ryslinge Valgmenigheds mødesal.
Entré kr. 60 kr.

Babysalmesang
Torsdag 20. september kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Babysalmesang
Torsdag 13. september kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Konfirmandopstart
Søndag 9. september kl. 9.30.
Kommende konfirmander og deres forældre mødes til gudstjeneste
i kirken, dernæst er der information om forberedelsesforløbet i valg
menighedens mødesal. Se mere på side 8-9.

Babysalmesang
Torsdag 6. september kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag 4. september kl. 12.00-14.00.
Tilmelding på maa@ryvm.dk.

September

Sangmaraton under Ringe Open by Night
Fredag 31. august kl. 19.00-22.00 på Ringe Bibliotek.
Birgit Nedergaard m.fl. spiller til fællessangen, når forskellige kendte i
lokalområdet på skift vælger sange. Se mere på side 14-15.

Babysalmesang
Torsdag 30. august kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

"Gades utrolige liv" ved P2 vært Mathias Hammer
Musikforedrag i forlængelse af gudstjenesten
Søndag 26. august kl. 13.30-16.00. Læs mere i boks.

Babysalmesang
Torsdag 23. august kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Højskoletur med fynske Frie Menigheder til Bornholms højskole
Søndag 12. august til lørdag den 18. august.
Sammen med frimenigheden og Sdr. Nærå valgmenighed tilbyder vi et
højskoleophold til Bornholm.

August

Kalender

Kirkehøjskole: Skynd dig
langsomt. Foredrag ved
forfatter og kulturjournalist
Erik Lindsø
Tirsdag 9. oktober kl. 19
i Kværndrup kirke
I foredraget ”Skynd dig
langsomt” giver Erik Lindsø
et signalement af vores
tids tid. Han er forfatter og
kulturjournalist og sætter
med muntre historier og
humorens bid tilværelsen
under lup. Inden foredraget
fortæller Dorte Winther
Wittrup om Kværndrup kirke.

"Gades utrolige liv" ved P2
vært Mathias Hammer
Musikforedrag i forlængelse
af gudstjenesten
Søndag 26. august
kl. 13.30-16.00
En saftig biografi med store
følelser om den danske komponist Niels W. Gade. Foredraget krydres med massevis
af god musik, lige fra Niels
W. Gades store nordiske
symfonier til hans folkelige
sange, der skal synges som
fællessang.

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

Babysalmesang
Torsdag 25. oktober kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Halloweenfejring
Onsdag 31. oktober kl. 17.00 i Nazarethkirken. Læs mere i boks.

Høstgudstjeneste med folkemusikerne Anna Aagaard
og Frey Klarskov
Søndag 14. oktober kl. 11.00. Læs mere i boks.

Babysalmesang
Torsdag 11. oktober kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Koncert med Jennifer Rose Escobar i Nazarethkirken
Onsdag 10. oktober kl. 19.30.
Jennifer rejser over det meste af verden fra Kentucky til Kina, hvor
hun ikke kun underholder med sin musik og sang. Hun leder også
folkedans. Der vil efter koncerten blive mulighed for at hilse på og få
en snak med Jennifer. Entré kr. 50 kr. som betales i døren.

Kirkehøjskole: Skynd dig langsomt. Foredrag ved forfatter og
kulturjournalist Erik Lindsø
Tirsdag 9. oktober kl. 19 i Kværndrup kirke. Læs mere i boks.
Entré kr. 60 kr.

Bogklub
Tirsdag 9. oktober kl. 9.30-12.00 i mødesalen.
Vi læser "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr. Pris 30 kr.

Babysalmesang
Torsdag 4. oktober kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Litteratur kreds om sorg
Tirsdag 2. oktober kl. 12.00-14.00.
Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Oktober

Ud i det blå – tur til Grundtvigs Vartov
Søndag 30. september i forlængelse af gudstjenesten kl. 9.30.
Efter gudstjenesten er der afgang til Grundtvigs Vartov. Pris pr. voksen
200 kr. Pris pr. barn 50 kr. Tilmelding inden den 20. september til
præsten på maa@ryvm.dk. Se mere på side 2-3.

Babysalmesang
Torsdag 27. september kl. 11.00-12.00.
Løbende opstart. Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Tilmeld dig hos Malene
på maa@ryvm.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og
få information om arrangementer i valgmenigheden
direkte i din indbakke.

Nyt om
arrangementer

Halloweenfejring
Onsdag 31. oktober kl. 17.00
i Nazarethkirken
Minikonfirmanderne pynter
kirken og vender uhygge til
hygge. Vi inviterer børn ind
i kirken for at fortælle, hvad
halloween har at gøre med
kristendom. Alle er velkomne
fra 2 år. Mød blot op.

Høstgudstjeneste med
folkemusikerne Anna
Aagaard og Frey Klarskov
Søndag 14. oktober kl. 11.00
Med udgangspunkt i
1700-tallets melodiøse
folkemusik spiller Aagaard
og Klarskov med under gudstjenesten. Bagefter holder de
en kort koncert for os, mens
vi deler høstmåltid i kirken.
Anna Aagaard på violin og
Frey Klarskov på harmonika
er begge uddannet på konservatoriets folkemusiklinje.
Medbring boller, saft, kage,
brød, syltetøj eller ost, så vi
har noget at dele. Vi sørger
for kaffe og te.

Man kan ikke være sur
Af Jesper Vognsgaard, medlem fra Vester Skerninge og
leder af bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

N

år vi taler, skiftes vi til at tale og til
at lytte (det er jo ikke pænt at tale i
munden på hinanden). Men når vi
synger, forventes det, at vi bruger stemmerne
på samme tid og oven i hinanden.
Når vi synger, samles vores stemmer i en
samlet klang og med et tekstligt budskab. Når
vi synger, synkroniseres vores åndedrag, da
man jo trækker vejret på samme tid, og vi kan
give os hen til sangens stemning. Jo, fælles
sang skaber en musikalsk symbiose mellem
mennesker.
En kendt højskolesang udtrykker så flot, at
sangen forener, idet den fortoner og sangen forener, idet den forsoner. Alle verdens
ledere, der ikke kan finde ud af at opføre
sig ordentligt og respektfuldt overfor med
menneskene, burde synge i kor. Alle oplever
vi hengivenhed – når poesi og melodi fylder
sjælen med musik.
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En god fællessang eller fællessalme har en
sigende tekst samt en melodi, der passer til
lyrikken, og som samtidig egner sig til at blive
sunget i fællesskab. Det er bestemt ikke alle
sange, der er fællessangsegnede. Når tekst og
melodi går op i en højere enhed, står tiden
(næsten) stille, og de små hår på armene
rejser sig. Vi forbinder ofte konkrete (fælles)
sange med begivenheder og stemninger –
eller også er det omvendt? Jo, sange og historier hører sammen.
Fællesskabsfølelse
Fællessang er en særlig disciplin, som ad
skiller sig fra solistisk sang. Det afgørende er,
at alle giver sig hen og bidrager med hver sin
stemme og egen energi. I fællessang er det
ikke altid, at man følges helt ad eller rammer
helt de samme toner – men det gør underligt nok ikke noget. Det er nemlig vigtigt at
invitere alle med i sangen, så den fremstår
inkluderende og sikrer fællesskabsfølelsen.

Fællessangen har sin naturlige plads i kirken,
som optakt til et foredrag, til en morgen
samling eller før en fodboldlandskamp.
Nogle gange synger vi efter hukommelsen
– andre gange synger vi efter sangbøger.
Der findes mange forskellige. I kirken hører salmebogen hjemme, i en lang række af
folkelige kredse hører sangbogens moder,
Højskolesangbogen hjemme, i arbejderkredse synges efter arbejdersangbogen, i
idrætskredse bruges DGI sangbogen. På
friskolen synger b
ørnene efter Friskole
sangbogen. Det, der gør en sangbog god og
relevant, er både udvalget af sange – men
også sangenes rækkefølge (sangene kan næsten snakke sammen, hvis de står op og ned
ad hinanden) og hvilke kapitler sangene er
inddelt i.
En anekdote om fællessangens tilblivelse går
på, at da N.F.S. Grundtvig den 17/10 1838
trådte ned fra talerstolen efter et foredrag
om søhelten Peter Willemoes, gav tilhørerne

og synge – samtidig
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sig spontant til at synge Grundtvigs sang om
Willemoes: Kommer hid, I piger små. Den
danske fællessang var født.

Sangmaraton under Ringe Open by Night

Det er en god historie, som har kraft og pondus. Blot var man begyndt at dyrke fællessangen op mod 50 år tidligere. Men sikkert
er det, at vi i Danmark selvfølgelig begynder
et folkeligt foredrag med en sang. Der er så
mange sange, så man altid kan altid finde
en velvalgt, der slår tonen an for foredraget
(eller den helt rigtige og velvalgte salme, som
passer til dagens tekst i kirken).

Jesper Vognsgaard på saxofon, Birgit
Nedergaard på klaver og Birthe Brunsbjerg
på tværfløjte spiller til fællessangen. Drop
ind og syng med, når kendte i lokalområdet
vælger sange.
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Fredag den 31. august kl. 19-22 på Ringe Bibliotek

Blandt sangvælgerne finder du: Morten
Budde, skoleleder på Ringe Friskole, Hans
Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn
Kommune, Morten Andersson, skoleleder

på Ryslinge Friskole, Niels Rasmussen,
tidligere formand for De Fynske Landbo
foreninger Centrovice, Karin Vium, musik
lærer på Tingagerskolen, Janne Wind,
Sangerinde og korleder, Tim Visti, Fyens
Stiftstidende, Michael Nielsen, digterpræst,
Lone Høsthåb, lokalpolitiker i Krarup og
Birgitte Vind Rasmussen, R
 ysllinge Høj- og
efterskole.

Kirkelige
handlinger
Febr u a r – ju n i 2018

Døbte

Konfirmerede

Lærke Storm Strandholdt,
Sandager 1. april 2018
Rose Kondrup Kvistgård,
Brangstrup 6. maj 2018

13. maj 2018
Frederik Buch Rasmussen
Sophie Østergaard Drejer
Karoline Staffeldt Schou
Frederik Nørregaard Wilkens
Jakob Hindhede Neuhaus
Martin Bøje Johansen

Tillykke!

Thomas Bøje Johansen
Laurits Biil Skov
Karen Bøje Mortensen
Thomas Kock
Tillykke!
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Af Ingrid Kjeldsen, tidligere valgmenighedspræst
i Ryslinge (Læs hele artiklen på www.ryvm.dk/blog)

Frihed inden for
I

denne sommer er det 150 år siden, vi fik
valgmenighedsloven. Dette skete under
store stridigheder på Rigsdagen. Mange
grundtvigske folk ønskede en kirkelig frihedslov, som bl.a. gav plads inden for folkekirken til den menighed i Ryslinge, som
havde fulgt præsten Vilhelm Birkedal ud i
frimenighed i efteråret 1865.
Birkedal var blevet afskediget som sognepræst i Ryslinge pga. en politisk udtalelse
om regeringen og kongen i forbindelse med
fredsslutningen efter krigen i 1864. Menig
heden, der hentede sine medlemmer både
fra Ryslinge sogn og fra mange sognebåndsløsere til Birkedal, mens han var sognepræst,
havde bygget Nazarethkirken i 1866, men
var helt udelukket fra samkvem med folke
kirken. Dette skyldtes ikke en ny tro. Birkedal
havde ønsket at blive i folkekirken. Ryslinge
med Birkedal som præst blev den første valgmenighed. Snart efter kom flere til.
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Grundtvigs frihedskamp
Den person, der har talt stærkest for frihed
i samfund og kirke, er Grundtvig. Han lagde
større vægt på ”frihed” end på ”demokrati”.
Alligevel fik han sæde i den grundlovgivende
forsamling.
Vi fik grundloven i 1849 med frihedsrettighederne, tale-, trykke-, forsamlings- og religionsfrihed.
Af frihedslove for kirken udsprunget af
Grundtvigs frihedstanker fik vi sognebåndsløsningsloven i 1855 og valgmenighedsloven
i 1868. Det er altså muligt at danne en fri
menighed under folkekirken uden statens
omklamring.
Frihed for sognemenigheder 40 år senere
Frihedstanken fik indflydelse på hele folke
kirken; på liturgi, salmesang, lovgivning. Den
selvbestemmelse, som valgmenighedernes
bestyrelse fik i 1868, fik sognemenighedernes

menighedsråd delvis ca. 40 år efter ved etablering af menighedsråd, men dog ikke den
fulde præstevalgsret, og flere andre ting har
en sognemenighed og dens menighedsråd
ikke lov at bestemme.
De grundtvigske valg- og frimenigheders
påvirkning på folkekirkens sogne
menigheder
Ingen ville vel i dag finde det rimeligt med
et forbud mod børnealtergang. I sin tid var
Morsø Valgmenighed med til at bane vejen
for en tilladelse til børnealtergang i folke
kirken; men det holdt hårdt, og Morsø Valgmenighed gik i 1883 ud i frimenighed på
spørgsmålet.
Loven om kvinders adgang til præste
embeder fra 1947 blev først til virkelighed, da
Lolland-Falsters Valgmenighed ønskede en
bestemt person til præst, og denne person
var en kvinde.

folkekirken
Den danske Salmebogs indhold blev i høj grad
i 1953 præget af valg- og frimenighederne.
Hvad salmesangen og gudstjenesten i det
hele taget angår, har de grundtvigske frie
menigheder formodentlig virket ind på en
langt større kreds end medlemsskaren omkring sognemenighederne.
Tillid og ansvar frem for kontrol
En valgmenighed vil fællesskabet med den
øvrige folkekirke – har nok også brug for det,
for at man ikke skal tro, at man har opfundet
alt selv, selv evangeliet; men man vil ikke

hovmestereres. Valgmenighederne har en
sikker viden om, at man godt selv kan tage
vare på de kirkelige forhold.
En sådan frihedsholdning kan ikke andet
end farve af på kirken og samfundet i det hele
taget.
En af vor tids svøber samfundsmæssigt i nden
for snart sagt alle forhold (stat, kommune,
kirke, skole, sundhedsvæsen) er, at ordet ”tillid” er forsvundet; derfor etablerer man kontrolforanstaltninger og registreringer ned i
mindste detalje. Mange gange sidder de, der

skal kontrollere, uden praktisk erfaring for
det, de skal kontrollere.
Hvor ofte tænker jeg ikke som pensioneret
valgmenighedspræst tilbage på valgmenighedens generalforsamling og bestyrelses
møder. Her var arbejdsgangen ikke lang
sommelig. Hvad man besluttede, kunne man
sætte i værk ret hurtigt. Man havde nemlig
tillid og fik givet ansvar.
Hvis de frie menigheder kunne inspirere
samfund og folkekirke i denne sammenhæng, ville meget være vundet.
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Rørende
at blive døbt
Af Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

Valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk
Ferie og fridage
Malene Aastrup holder ferie
12.-19. august, hvor kirkelige
handlinger passes af
Mette Marslund tlf. 2371 6568,
samt 15.-16. september og
15.-21. oktober, hvor kirkelige
handlinger passes af Mikkel Crone
Nielsen tlf. 6267 1095.
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I

et avisindlæg af min tidligere kollega,
Marie Louise Odgaard Møller, fremhæver
hun, at det er svært at klandre forældre
for, at de ikke døber deres børn, når vi fortæller dem, at Guds kærlighed omfatter alle,
hvad enten de er døbt eller ej. For hvad er så
forskellen?
Marie Louise fremhæver frelsen. Du bliver
frelst i dåben. Dåben er et sakramente. Jeg
er enig og ved godt, hvad hun mener. Men
jeg frygter, at andre kun ser frelseaspektet
som noget ekskluderende – altså noget, der
afgrænser de døbte fra de ikke-døbte og derved holder nogen udenfor. Hvilket ikke er
pointen.
For mig at se er forskellen på at være døbt og
ikke at være døbt, at du i velsignelsen mærker Guds kærlighed og tager imod. At du

nu kender til Gud og ved, at Gud er der – at
du kan bede til Gud. At du har et sted, du
hører til, selv når du føler dig hjemløs blandt
familie og venner.
”Altid allerede elsket”, som musikeren Peter
Bastian valgte at udtrykke det, da han på sine
gamle dage besluttede sig for dåb – og endelig fandt den ro, han havde længtes efter hele
sit liv.
Derfor er det rørende at blive døbt og rørende enkelt, når beslutningen først er taget,
som Pia Lykkegaard udtrykker det om sin
voksendåb i artiklen her i bladet. Hun betegner d
 åben som en betydningsfuld handling,
hvilket på mange måder kan siges at være
definitionen på et sakramente – Guds handling med os mennesker. Dåben er stedet hvor
Gud rører os.

Gudstjenester
Juni
24/6 9.30
		

September
(4. søn. e.trin) ved Mikkel Crone Nielsen
(bemærk: Nyt tidspunkt)

Juli
1/7
9.30
8/7
11.00
15/7 11.00
22/7 11.00
29/7		

(5. søn.e.trin) ved Malene Aastrup
(6. søn.e.trin) ved Malene Aastrup
(7. søn.e.trin) ved Mette Marslund
(8. søn.e.trin) ved Mette Marslund
Ingen gudstjeneste

August
5/8
11.00 (10. søn.e.trin) ved Malene Aastrup
12/8 9.30
(11.søn.e.trin) ved Mikkel Crone Nielsen
19/8 11.00 (12.søn.e.trin) ved Michael Nielsen
26/8 13.30 (13.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
		
Musikforedrag med Mathias Hammer efter
		gudstjenesten

2/9
11.00 (14.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
9/9
9.30
(15.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
		konfirmandopstart
16/9 11.00 (16.søn.e.trin) ved Mikkel Crone Nielsen
23/9 11.00 (17.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
30/9 9.30
(18.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
		
Dagsudflugt til Grundtvigs Vartov efter gudstjenesten

Oktober
7/10 9.30
14/10 11.00
		
21/10 11.00
28/10 11.00
31/10 17.00
		

(19.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
(20.søn.e.trin) ved Malene Aastrup
Høstgudstjeneste med Aagaard og Klarskov
(21.søn.e.trin) ved Mikkel Crone Nielsen
(22. søn.e.trin) ved Malene Aastrup
Gudstjeneste og Halloween i Nazarethkirken
for børn og voksne

Valg- og frimenighedspræsterne afløser for hinanden,
så menighederne deler gudstjeneste, når den ene præst har
ferie eller friweekend.

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.

Efter gudstjenester kl. 11.00 er der en kop kaffe eller te
i våbenhuset til dem, der har tid og lyst.

Ring til Palles Taxi på 6262 2815.
Egenbetaling er 30 kr.
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Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge · 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 / 2466 8754
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:

Lone Rosager Poulsen, Svendborg
Tlf. 2216 9861 (efter kl. 16)
Mail: mail@rosagerregnskab.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:

