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Fa mi liegudstjeneste
i mødesa len
24. december kl. 11.

”Vores liv er ikke bare fragmenter, tilfældigheder
og biologi. Det handler også om længslen efter
noget, der kan bære os gennem livet. Den længsel
er en del af det at være menneske.”
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Kom til kreadage
D

er er stor fokus på hoved og hjerne
i øjeblikket. Du skal huske at holde
hukommelsen ved lige. Fx løse Sudoku og på anden vis udfordre din hjerne
med ny information. Men vi har også brug
for at bruge vores hænder og slippe kreativiteten løs. Når du bruger dine hænder kreativt, slapper hjernen af, og du glemmer tid
og sted. Det er på alle måder afstressende,
selvom det kan være udfordrende. Især
for alle os, der ikke har fået opøvet de
store talenter indenfor håndarbejde.
Mercedes Maan Salomonsen, der er
suppleant i bestyrelsen, har tilbudt at
arrangere kreadage med bl.a. hækling og
strik – og du er velkommen. Det eneste,
du skal gøre, er at tage garn, hæklenål
og strikkepinde med. Du er velkommen til at tage dit eget håndarbejde
med, hvis du allerede er i gang med noget. Også selvom det ikke er strik eller
hækling.

Vi serverer saft, te,
kaffe og måske lidt
til ganen. Vel mødt til
nogle hyggelige
timer.

Lær at hækle

Alle onsdage i november
kl. 20.00 – 21.30 i salen
Vi kan hækle mange forskellige
ting; dyr, legetøj, kurve, tøj –
kun fantasien sætter grænser.

Hold masken
– og strik løs
Alle onsdage i januar
kl. 20.00 – 21.30 i salen
Vi strikker alt fra sokker til
trøjer. Er der noget strikketøj
der driller, så tag det med.
Der er ingen tilmelding. Alle
kan være med. Mød bare op
med garn og hækle-/strikke
pinde.

3

Kunst i salen
Kunstudstilling
i salen
Efter renoveringen af salen har vi så
mange store, hvide flader i den flotte,
nye sal. Dem har bestyrelsen
besluttet at bruge til at
invitere kunstnere ind og
udstille på, så vi løbende
har noget dejligt at kigge
på, når vi mødes. Vel mødt
i salen – som nu også er
udstillingssted.
I oktober, november
og december udstiller
bestyrelsesmedlem
Elisabeth Lycke Nielsen
sine malerier i salen.
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I

januar, februar og marts udstiller tidligere valgmenighedspræst Michael Nielsen
sine skulpturer på valgmenighedens parkeringsplads, så der bliver en sanseoplevelse
fra Thorvald Aagaards plads og ned til salens
indgang. I samme periode udstiller Fritz G.
Rasmussen billeder i v ores sal, heriblandt illustrationer til M
 ichael
Nielsens nye digtsamling, der udkommer i januar 2019.
Fritz G. Rasmussen er akademi
uddannet og har sit farvemæssige
og kunstneriske udtryk i en lang
række kirker. Han er både tegner og
maler. Han mestrer både et naturalistisk og et mere abstrakt udtryk.
Michael Nielsen er selvlært. Han
har de seneste år arbejdet med
skulptur i granit og egetræ. Han arbejder med enkle former og stræber
efter en nordisk atmosfære.

En dyb glæde
Af Elisabet Lycke Nielsen,
bestyrelsesmedlem

F

or mig har kunst altid været en del af
mit liv, specielt musik og billedkunst.
Som barn og i ungdommen var det
mest musikken, jeg udøvede, men i en travl
hverdag med familie og job gled det ud. Det
er med årene blevet maleriet, jeg har fordybet mig i.
I mine yngre dage var det lyset, farvernes
samspil og stemninger i naturen, jeg gengav
i naturalistiske billeder, men siden 2000 har
min malestil udviklet sig i en mere abstrakt
retning med et strejf af mystik, som jeg altid
har drømt om.
Det at kunne male beriger mit liv. I maleriet skal jeg ikke præstere over for andre, kun
over for mig selv. Når jeg udfordrer mig selv

og finder ud af, at jeg kan få det frem, jeg
gerne vil i maleriet, giver det mig en dyb
glæde.

maleriet. Omvendt hvis analysen og teorien
tager for meget over, kan maleriet blive for
konstrueret og dødt.

Min maleproces er en vekselvirkning mellem
frustration og eufori. Det er så absolut frustrationen, der fylder mest i min proces. Og
hvorfor maler jeg så, når det giver så meget
frustration? Svaret er, at den eufori det giver
mig, når alt går op i en højere enhed, gør at
frustrationen er til at holde ud. Frustrationen
er tillige en vigtig del af processen, for det er
her jeg analyserer og trækker teorien ind i

Jeg kan godt lide at arbejde med de store formater, det fysiske og vilde i maleprocessen.
Eksperimentere med farver, perspektiv og
søge at indfange en stemning igennem musikken og farverne. Skabe en fortælling som
beskuerne selv kan gå på opdagelse i.
Se mere på www.elisabetlycke.com
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Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

Levende vand
I

Det nye testamente er der en fortælling
om en samaritansk kvinde, der møder
Jesus ved en brønd. Mødet bliver af

gørende for kvinden. Det kommer til at
ændre hendes liv. For mødet er ikke alene
et møde mellem kvinde og mand, mellem
samaritaner og jøde. Mødet er et møde

mellem menneske og Gud.

en omvandrende hjerne på to ben. At der er
mere på færde. Det handler også om længslen efter kærlighed og barmhjertighed; efter
noget, der kan bære os gennem livet. Den
længsel er en del af det at være menneske. Til
alle tider har mennesker søgt efter mening
og kærlighed; søgt efter Gud.

Det er en underlig, forvirret samtale, de fører. Først beder Jesus kvinden om hjælp til
at få vand op af brønden. Dernæst ændrer
samtalen sig til at handle om en anden slags
tørst; en tørst, som Jesus kan slukke. Og da
bliver rollerne byttet om. Nu gør han gældende, at han kan slukke hendes tørst – med
levende vand. Nu handler det ikke om fysisk
tørst længere, men om en dybere tørst, vi alle
har.

Det levende vand er et billede på den tre
enige Gud, der løber os i møde som en kilde
af vand. Vand har den egenskab, at det blander sig og bærer væskens egenskab videre.
Som hvis jeg hælder saft i et glas vand, og
vandet og saften blander sig ved osmose.
Den samme egenskab og vilje har vores
Gud. Til at tage imod. Komme os i møde og
blande sig. Og det samme ønsker Gud, at vi
skal. Være som livgivende vand, når vi møder
andre.

En tørst og længsel efter mening og sammen
hæng – at vort liv ikke bare er fragmenter og
tilfældigheder og biologi. At vi ikke bare er

Hvor der tales, men den talende ikke er tilstede og ikke møder lytteren, bærer talen
ikke nogen frugt. Uinspireret tale, dårlig
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undervisning og kedelige prædikener – det
er steder, hvor vandet ikke er levende. ”Der
bliver hældt vand ud af ørerne”. Tanke
vækkende – og lidt skræmmende, når man
står og prædiker.

– levende mennesker
har set i bjergene i det sydlige Tyrkiet. Hun har valgt at
lave en vandskulptur, som
hænger sammen med den
velkendte Grundtvig-statue.

I

nde på Vartov står kirkens klokketårn
i den ene ende af gården, og i den anden ende står Skovgaards store statue af
Grundtvig. Gården er for nylig blevet renoveret, og i den forbindelse er der blevet bestilt
en interessant vandskulptur, der er lavet af
billedhugger Laila Westergaard.
Laila Westergaard er i sit arbejde blevet inspireret af en byzantinsk døbefont, som hun

 estergaard med sin vandskulptur sikret
W
ikke længere vil gå nogens næse forbi.

”Livets ord af Guddoms rod, Kilden er til
Livets flod”.

I det kvadratiske rum foran Grundtvigs ansigt
er der nu lavet et kvadratisk vandbassin indrammet af fire sten, der danner et kors. Mellem pladerne er der placeret sten, som du må
sidde på. I stenene, der indrammer bassinet,
er der indhugget grene og årer, der vokser ud
fra midten. Centrum i korset er bassinet fyldt
med vand, som symboliser kildespringet,
Paradisfloden, hvorfra skabelsen løber ud
over alle bredder ud i verden. Kilden bliver
symbolet på dåbsvandet, indvielsen til Guds
rige. Grenene, der også kan ligne blodårer,
er symbol på kalken, der gives os i nadveren,
og åbningen, stenen, der er skubbet til side,
bliver et billede på opstandelsen fra de døde.

Citatet henviser til første Mosebog, hvor der
står: ”I Eden sprang en flod, der vandede
haven. Udenfor denne delte den sig og

blev til fire strømme.” Den detalje har Laila

Tak for sidst til alle jer, der var med på vores
udflugt til Vartov og nu har prøvet at sidde
på stenene ved livets kilde. Levende vand og
levende mennesker.

Jeg har tidligere gjort opmærksom på, at de fleste
kun ser Grundtvig, når de
ser den store statue. Ser
du nærmere efter, opdager
du at Grundtvig knæler og
fylder sin højre hånd med
vand fra livets kilde. Rundt om soklen står et
citat fra en Grundtvigsalme:
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Kirken er for
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

R

yslinge Valgmenighed er alles kirke.
Vi gør meget ud af, at vi skal være et
åbent fællesskab, hvor alle skal føle
sig velkomne og inkluderet uanset, hvilken

alder de har. Det vigtigt for fællesskabet , at vi
er tæt på hinanden og at der er mulighed for,
at byde ind med det, vi hver især kan. Derfor gør vi meget for at lave gudstjenester og
arrangementer, hvor vi inddrager menigheden. På den
måde får du en chance for at
være med til at påvirke aktiviteterne.

frivillige forældre. Arrangementer, der lægger op til at hele familien tager med til kirke
og hygger sig med andre og hinanden.

Et godt eksempel er vores
minikonfirmander. Hvert år
indbyder vi børn, som går i
3. og 4. klasse til at komme
i kirken hen over efteråret
og være med til at arrangere
vores gudstjenester og arrangementer.

”Jeg er frivillig fordi jeg synes, at det er vigtigt
at støtte op om den lokale kirke. Det er dejligt
at være sammen med de andre forældre om
det, og så giver det mig mulighed for at bruge
min iderige hjerne til at komme op med
nogle sjove vinkler. Malene og jeg er gode til
at spille ping-pong på det kreative sammen,
og så er det hyggeligt”, fortæller Jeanette, som
til dagligt arbejder som pædagog.

Minikonfirmanderne er bl.a.
med til at afholde Halloween
og Adventsarrangement for
menigheden sammen med
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En af de forældre, der sidste år hjalp med
at arrangere Halloween er Jeanette Filskov
fra Ryslinge. Alle Jeanettes tre børn er medlemmer af valgmenigheden, og hun hjælper
gerne til:

Jeanette Filskov er igen i år med til at
arrangere Halloween i kirken, hvor hendes
ældste søn minikonfirmand.

alle aldre
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Julekoncert med Det Fynske Kammerkor
Tirsdag den 11. december kl. 20.00 i Nazarethkirken
Der er garanti for en stor og smuk julemusikoplevelse, når Det Fynske
Kammerkor lægger vejen forbi Nazarethkirken. Koret har opnået
national og international berømmelse under kyndig ledelse af Alice
Granum.

Bogklub: ”Velkommen til Amerika” af Linda Bostrøm Knausgård
Tirsdag den 11. december kl. 10.00-13.00 i Valgmenighedens foredragssal

Julekoncert med Ryslinge Sangkor
Tirsdag den 4. december kl. 19.30 i Nazarethkirken
Med over 100 år på bagen er Ryslinge Sangkor et af landets ældste. Koret
ledes af dirigent Tue Lund Nielsen. I år er det frimenigheden, der er
vært for den traditionelle julekoncert.

Gudstjeneste og adventsmøde i præstegården
Søndag den 2. december kl. 13.30
Læs mere i boks.

DECEMBER

Gudstjeneste og foredrag om Søren Kirkegaard ved Arnth Ravn
Søndag den 18. november kl. 13.30-16.30 i Nazarethkirken og
valgmenighedens sal.
Læs mere i boks.

Bogklub: ”Ti ting, jeg har lært om kærlighed” af Sarah Butler
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-12.00 i valgmenighedens sal

Ekstraordinær generalforsamling efterfulgt af møde for nye frivillige
Søndag den 11. november kl. 11.00-13.00
Efter gudstjenesten er der kaffe i salen og en kort generalforsamling. Vi
slutter af med møde for nye frivilligere læsere og kaffebryggere. Har du
lyst til og mod på at blive frivillig, så mød op og hør nærmere.

Allehelgengudstjeneste
Søndag den 4. november kl. 16.00 i Nazarethkirken
Vi tænder lys for dem, vi har mistet. I gudstjenesten medvirker mezzosopran Kristine Eiler Ernst som solist i samspil med vores organist Birgit
Nedergaard. En smuk og rørende dag, hvor vi mindes vores kære og
giver sorgen lov til at være til.

Halloween for børn og voksne
Onsdag den 31. oktober kl. 17.00 i Nazarethkirken
Årets minikonfirmander pynter kirken op til gys – og vi inviterer børn og
voksne ind til fortællinger om lys og mørke. En oplagt lejlighed til at tale
om, hvad Halloween og Allehelgen går ud på.

NOVEMBER

Kalender

Gudstjeneste og adventsmøde i præstegården
Søndag den 2. december
kl. 13.30
Adventshygge for alle
aldre. Gløgg, æbleskiver og
julegavemarked. Vi tænder
det store juletræ på præste
gårdens gårdsplads.

Gudstjeneste og foredrag
om Søren Kirkegaard ved
Arnth Ravn
Søndag den 18. november
kl. 13.30-16.30 i Nazareth
kirken og valgmenighedens
sal
Foredrag om Søren Kirkegaard med Arnth Ravn fra
Bornholms H
 øjskole. Rie
Thygesen viser billeder fra
højskoleturen til Bornholm.

Kreadage
Onsdage i november og
januar kl. 20.00-21.30 i salen
Strik, hækling eller andre
kreative nørklerier. Mød op
med dit håndarbejde. Alle
kan være med. Ingen til
melding. Læs mere side 2-3.

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

Gudstjeneste efterfulgt af sang og musik ved Michael Nielsen og
Kristian la Cour
Søndag den 24. februar kl. 13.30 i Nazarethkirken
Digter og tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge Michael Nielsen har
udgivet en ny digtsamling. Med Kristian la Cour fra Askov Højskole ved
klaveret skal vi synge et udvalg af Michael Nielsens nyeste sange.

Filmklub: ”Du forsvinder” fra 2017
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i valgmenighedens sal
Fri entré. Læs mere i boks.

Kyndelmissefejring med Nyborg Motetkor
Søndag den 3. februar kl. 16.00 i Nazarethkirken
Nyborg Motetkor medvirker ved kyndelmissegudstjenesten med nyere
danske sange og engelsk kirkemusik. Koret, der er et erfarent, blandet
kor på 30 medlemmer, ledes af vores organist Birgit Nedergaard. Efter
gudstjenesten er der pandekager, øl og vand i valgmenighedens sal.

FEBRUAR

Filmklub: ”The Theory of Everything” fra 2014
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00 i valgmenighedens sal
Fri entré. Læs mere i boks.

Fejring af Kerteminde-Dalby Valgmenigheds 150 års jubilæum
Søndag den 20. januar kl. 10.00 i Dalby kirke
Vi følges ad til Dalby. Efter gudstjenesten er der reception for alle.

Filmklub: ”The Square” fra 2017
Tirsdag den 8. januar kl. 19.00 i valgmenighedens sal
Fri entré. Læs mere i boks.

Ryslingemødet
Søndag den 6. januar kl. 13.00-17.30
Gudstjeneste i Nazarethkirken ved Mikkel Crone Nielsen.
Herefter foredrag med Lene Andersen og musik ved Per Worm på
Ryslinge Høj- og Efterskole. Entré 100 kr. på dagen.
Tilmelding på mail@ryslinge-hojskole.dk.

JANUAR

Julegudstjeneste for hele familien – mens vi venter
Mandag den 24. december kl. 11.00 i valgmenighedens sal
Læs mere i boks.

Syng julen ind
Musikgudstjeneste med Svendborg Kammerkor
Søndag den 16. december kl. 11.00
21 sangere fra Svendborg Kammerkor synger et udpluk af julens sange
og supplerer med passende musik fra korets repertoire.

Babysalmesang
Hver torsdag kl. 11.00.
Babysalmesang er både for
ører, sanser og motorik. Vi
både synger, bevæger os i
de cirka tre kvarter, hvor vi
synger med børnene.
Tilmeld dig og dit barn på
maa@ryvm.dk.

Litteraturkreds om sorg
Den første tirsdag i hver
måned kl. 12.00-14.00.
Vi mødes og taler om glæde
og sorg, liv og død, lys og
mørke, alle de svære ting ved
at være menneske. Tilmeld
dig på maa@ryvm.dk.

Filmklub
I vintermånederne hygger
vi med gode film til eftertanke. Denne vinter viser vi
”The Square”, ”The Theory
of Everything” og ”Du
forsvinder”. Efter filmen er
der plads til en snak om det,
der rørte os. Fri entré.

Julegudstjeneste for hele
familien
Mandag den 24. december
kl. 11.00 i salen
Vi laver salen om til kirkerum
og holder en gudstjeneste for
alle dem, der ikke kan vente
og alle dem, der gerne vil
synge de kendte julesange
og høre juleevangeliet, men
ikke kan finde tid og ro om
eftermiddagen.

Bornholm, Bornholm,
Vidste du at:
• Bornholm ikke skal betragtes som en ø,
men er en landsdel.
• Bornholm aldrig har skullet stille med soldater til Danmarks krige, men blot sørge
for eget forsvarsværk.
• Bornholm er fuld af grisefarme og har sit
eget slagteri, så grisene max. skal fragtes
en halv time og derved undgår at blive så
stressede før slagtningen.
• Bornholms store skov Almindingen slet
ikke er naturlig, men plantet af kongens
mænd. De måtte sætte et stengærde om
skoven for at undgå, at bøndernes dyr
spiste alle de små træer.
• Der ikke er muldvarpe på Bornholm.
• Ryslinge
valgmenighed
gæstede
Bornholms højskole i august måned – og
kan varmt anbefale både højskolen og
solskinsøen.
Se flere billeder på www.ryvm.dk
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Bornholm

”Det er første gang jeg har været på højskole med
valgmenigheden. Det var en stor oplevelse for mig. Det var
fantastisk at synge sammen. Samvær med søde mennesker.
Det var helt sikkert en rigtig dejlige uge.”
Kirsten Jørgensen, medlem fra Ryslinge
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Kan man bygge
et ægteskab i LEGO?

Af Malene Aastrup,
valgmenighedspræst

”Da jeg gik ind i kirken, var jeg nervøs, som man jo er på sådan en vigtig
dag. Men da Malene fandt legoklodserne frem, grinede hele kirken og
nervøsiteten forsvandt fuldstændigt. Det var en utrolig personlig tale
og en sjov lille gimmick med klodserne. Det er vi rigtig glade for, og vores
gæster synes, at vi havde en fantastisk og jordnær præst.”
Kamilla Pagh Sølvsten Pliniussen, nygift brud

D

en 7. juli viede jeg Martin og Kamilla
fra Odense i Nazarethkirken. Til
vielsessamtalen talte vi om, at det
ikke går, hvis man forventer, at den anden er
perfekt. For det er der ingen mennesker, der
er. Vi talte også om at kunne rumme alle hinandens forskelligheder, og i den forbindelse
kom vi ind på både Kamillas forkærlighed
for musik og sangtekster, og Martins hang til
LEGO.
Kamilla og Martin er begge bygnings
konstruktører, og en halv time inden
brylluppet slog det mig: Jeg skulle have
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LEGO med i kirken. Jeg listede op på en
af mine sønners værelse og lånte et par
LEGO-figurer og lidt klodser, inden jeg gik
over i kirken. Jeg havde egentligt samlet
klodserne, men lige inden talen skilte jeg det
hele ad – de skulle da selv bygge deres ægteskab i LEGO under vielsestalen.

grunden under os. At de som ægtepar selv er
med til at bygge ægteskabet med deres kærlighed. At ægteskabet ikke står alene i kraft
af deres kærlighed, men har Guds kærlighed
som fundament. Alt imens byggede Martin
en fin lille figur af ægteskabet med Gud som
fundamentet.

Inden jeg holdt talen for dem, stak jeg Martin hele LEGO bunken. Talen indeholdt
mange af de ting, vi havde talt om til vielses
samtalen, og også citater fra nogle af Kamilla
og Martins yndlingssange. Jeg talte om, at vi
alle har brug for et fundament; noget, der er

Efter vielsen har jeg været lidt nervøs for, om
min søn skulle opdage, at der mangler noget
LEGO, men han lever i lykkelig uvidenhed.
Og opdager han det, så ved jeg, hvor jeg kan
finde klodserne.

Døbte
Knud Hjort Lebech Larsen, Odense, 17. juni 2018
Lærke Marie Borgquist, Ryslinge, 1. juli 2018
Tore Bjergager, Ryslinge, 5. august 2018
Elin Bjergager, Ryslinge, 5. august 2018
Anna Leonora Lund Bundgaard, Kværndrup, 11. august 2018
Silja Maan Vissing, Tarup, 2. september 2018
Inge Pallesen Nyholt, Mejlby, 2. september 2018
Tillykke!

Viede / velsignede
Rasmus Borgquist og Charlotte Christensen,
Ryslinge, 1. juli 2018
Martin Pliniussen og Kamilla Pagh Sølvsten Kristensen,
Odense, 7. juli 2018
Kristian Højkær Hjort Larsen og Helle Lebech,
Odense, 3. august 2018
Nicolai Lund Larsen og Helle Bundgaard,
Kværndrup, 11. august 2018
Tillykke!

Kirkelige
handlinger

Bisættelser og begravelser
Karen Margrethe Strandholdt, Kværndrup, 7. juni 2018
Inger Marie Petersen, Kværndrup, 28. juli 2018
Inger Marie Lykke Nordtorp, 6. august 2018
Jensine (Sinne) Pedersen, 1. september 2018
Guds fred!

Ju n i – s ep tem b er 2018
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Nyt fra
bestyrelsen
B

estyrelsen har længe arbejdet med
kernebegreber som fællesskab, deltagelse og engagement. Nu er vi klar
til at gå skridtet videre. Vi vil bevidst skabe
flere sprækker i skorpen ind til menighedens
fællesskab. Følelsen af at valgmenigheden
er VORES sidder dybt i de fleste. En for
ankring som bestyrelsen ønsker at styrke.
Vi vil understøtte en kultur, der gør det muligt at byde nye ind og samtidig nyde godt af
den stabilitet, som erfaring giver. Bestyrelsen
vil derfor bevidst arbejde for at skabe flere
og hyppigere åbninger ind til disse større
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Af Asbjørn Nyholt, formand

og mindre opgaver. Jo flere der bidrager, jo
større bliver glæden.
Læsere i kirken
Læserne sætter menighedens ramme om
gudstjenesten ved at læse ind- og udgangsbøn. Vi har tanker om, hvordan vi kan kombinere en fast rytme af trofaste læsere kombineret med lejlighedsvise læsere. Det kunne
fx være, at forældre til minikonfirmander
havde lyst til at læse nogle gange.

lighed for at opbygge en struktur, hvor gode
sangere kan prøve rollen af og over tid måske
opbygge en stab af fire kirkesangere.
Har du lyst til at synge til gudstjenester og
kirke
lige handlinger, så kontakt Malene
Aastrup på 2830 5332.

Efter gudstjenesten søndag den 11. november kl. 11 mødes de, der læser i dag, sammen med nye interesserede. Her skal vi også
se på eventuelle nye/supplerende ind- og
udgangsbønner. Kontakt Malene Aastrup på
maa@ryvm.dk, hvis du ønsker at høre nærmere inden mødet.

Køkken i salen
I forhold til køkkenhjælp i salen er vi nu i
gang med at opbygge en ny struktur, hvor
to personer har det overordnede ansvar
for køkkenet, men skal hjælpes af en større
gruppe frivillige. Det kan være alt fra hjælp
til bagning, borddækning eller afvikling af
selve arrangementet. I perioder med mange
konfirmander eller minikonfirmander vil det
særligt være en stor hjælp med kyndige personer i køkkenet.

Kirkesangere
Funktionen som kirkesanger er i dag delt ud
på to personer. Her ser bestyrelsen en mu-

Kunne du tænke dig at være med en gang eller
to om året så kontakt Mercedes S
 alomonsen
på 5150 9435.

Ekstraordinær
generalforsamling
Søndag den 11. november efter
gudstjenesten
I forbindelse med kirkekaffe og læser
møde i salen, holder vi en kort ekstra
ordinær
generalforsamling,
der
om

handler besparelse ved at lægge
regnskab på hjemmeside i stedet for at
sende det med posten.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Andenbehandling af vedtægtsændring
3) Eventuelt
”§6: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisoren vedføjer regnskabet en ud
dybende påtegning.
Regnskabet til generalforsamlingen
med revisorens uddybende påtegning
offentliggøres på menighedens hjemme
side og vil ligge tilgængeligt i salen senest
14 dage inden generalforsamlingen.”
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Valgmenighed

anno 2018
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 fri den 24-25.
november, den 8-9. december, samt
den 16-17. februar.
Mandag er præstens fridag. Undtaget
er besøg hos døende, dødsfald og
begravelser.
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D

er går snart ikke et år og en dag, hvor
der ikke er et jubilæum at fejre. Jeg vil
alligevel nævne igen, at det i år er 150
år siden, at vi fik Loven om valgmenigheder.

Hvad er vigtigt for at vi kan blive ved at være
her som valgmenighed?

Hvad er det så, vi kan? Vi er små menigheder
cirka mellem 500 og 1000 medlemmer sammenlignet med sognekirker, der har mellem
2000 og 4000 sognebørn per præst. Det be
tyder, at præsten har bedre tid til alting –
også til dig. Præsten er heller ikke bundet op
på geografien, men kan tage med dig rundt
i landet til andre kirker, om du vil. Ligesom
du helst vil beholde din læge og din frisør,
hvis du er glad for dem, er det trygt og godt at
have en præst, der kender din forhistorie, din
familie og dig. Kender du mig ikke endnu, er
du velkommen til at kontakte mig.

• Fokus på kvalitet – at vi har noget at byde
på – god kristen forkyndelse og engagement.
• Fokus på åbenhed og fællesskab – at vi
som medlemmer får lov at byde ind med
det, vi kan.
• Fokus på nærheden og omsorgen
mellem præst og menighed og menigheden imellem.
• Fokus på, at vi er alles kirke – at der skal
være plads til alle både ung og gammel.

Jeg har forsøgt at ridse fire fokuspunkter op:

Gudstjenester
November
31/10 17.00	Halloween ved Malene Aastrup.
4/11 16.00	Allehelgen ved Malene Aastrup.
		
Musikgudstjeneste solist Kristine Eiler Ernst.
11/11 11.00	24. søn. e. trin ved Malene Aastrup.
18/11 13.30 25. søn. e. trin ved Malene Aastrup.
		
Foredrag med Arnth Ravn.
25/11 17.00	Sidste søndag i kirkeåret ved Mikkel Crone Nielsen.
		Musikgudstjeneste.

December
2/12 9.30 Advent og dåbsgudstjeneste ved Malene Aastrup.
2/12 13.30	Advent ved Malene Aastrup. Adventsmøde.
9/12 9.30 2. søndag i advent ved Mikkel Crone Nielsen.
16/12 11.00	3. søndag i advent ved Malene Aastrup.
		Med Svendborg Kammerkor.
23/12 11.00	4. søndag i advent ved Malene Aastrup
		
og Mikkel Crone Nielsen.
		De ni læsninger ved årets konfirmander.
24/12 11.00	Juleaften familiegudstjeneste i valgmenighedens sal
		
ved Malene Aastrup.
24/12 14.30 Juleaften ved Mikkel Crone Nielsen.

24/12 16.00 Juleaften ved Mikkel Crone Nielsen.
25/12 11.00 Juledag ved Malene Aastrup.
26/12 9.30 Anden juledag ved Malene Aastrup.

Januar
1/1
16.00	Nytårsdag ved Malene Aastrup.
		
Musikgudstjeneste med Birthe Brunsbjerg på tværfløjte.
6/1
13.00	Helligtrekonger ved Mikkel Crone Nielsen.
		
Ryslingemødet på Ryslinge Højskole.
13/1 11.00 1. søndag e. helligtrekonger ved Malene Aastrup.
18/1 16.00	Børnegudstjeneste: Noahs ark ved Malene Aastrup.
20/1 10.00	2.søn.e. helligtrekonger. Ud-af-huset-gudstjeneste
		
i Dalby Kirke.
27/1 11.00 3.søn.e. helligtrekonger ved Malene Aastrup.

Februar
3/2
16.00	4.søn.e. helligtrekonger ved Malene Aastrup.
		
Koncert med Nyborg Motetkor og kyndelmissefejring.
10/2 11.00 Sidste søn. e. helligtrekonger ved Malene Aastrup.
17/2 11.00 Septuagesima ved Michael Nielsen.
24/2 11.00	Seksagesima ved Malene Aastrup.
		Sang og musik ved Michael Nielsen og Kristian la Cour.

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 salen, 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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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

Fotograf:

Rie Thygesen, Ringe
Tlf. 2229 4323. Mail: rie-polle@5750.dk

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

Leje af mødesalen:
Leje af salen til begravelser eller lign.:
Malene Rask Aastrup
For eventuelt køkkenhjælp kontakt:
Inger Fuglesang
Tlf. 2364 5458
Mail: inger@fuglesang.dk

Layout: heykommunikation.dk

Valgmenighedspræst:

