M a r t s – ju n i 2019

Fored rag med Peter
Qvortrup Geisl ing
7. maj kl. 19.00

”Vi er her ikke for vores egen skyld.
Vi er her for hinandens. Vi kan ikke hele
os selv, men vi kan hele hinanden.”
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Sommer Camp
1.- 3. august 2019

R

yslinge Valgmenighed holder som
noget nyt en Sommer Camp for børn,
enten sammen med deres forældre
eller bedsteforældre eller alene, hvis de er
store nok til det. Vi kommer ud i naturen, ind
i skoven, ser, rører, lytter, mærker, smager,
lugter, synger, leger, griner, har det sjovt og

Praktiske
oplysninger
Sommer Camp foregår i og omkring
præstegården i dagtimerne den
1.-2.-3. august 2019. Der er desværre
ikke mulighed for overnatning.
Pris: Børn 350 kr. Voksne 500 kr.
alt inklusiv. Der er mulighed for at
søge friplads. Kontakt og tilmelding:
Malene Aastrup maa@ryvm.dk /
2830 5332.

 røver grænser af. Giv dig og dit barn e ller
p
barnebarn nogle sjove og lærerige dage
sammen i sommerferien, inden skolen

starter op.
Frivillige søges
Sommer Camp er et initiativ fra en kreds af
forældre og frivillige i Valgmenigheden, som
gerne vil skabe nogle oplevelsesrige dage
sammen med Malene Aastrup. Det kan vi
gøre til rimelige penge, fordi vi selv stiller os
til rådighed med de kompetencer, vi har.
Holdet er:
• Kristoffer Filskov, kok, laver dejlig mad til
os.
• Kasper Olsson Hans, musiklærer, spiller
musik med os.
• Karin Vium sidder ved klaveret, når vi skal
synge.
• Lise-Lotte Liengaard lærer os at danse.
• Jørgen Christian Larsen, robotingeniør,
laver legorobotter med os.

Program
for dagene:
Kl. 9.00: Morgensang
i Nazareth
kirken og formiddagskaff
e
Kl. 10.00: Workshop
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Workshop
Kl. 15.00: Eftermiddags
forfriskning
Kl. 15.30: Workshop
Kl. 17.30: Aftensmad
Kl. 18.30: Stilleaktivitet
Kl. 19.00: Dagen slutter

• Dorte Larsen, spejderleder, laver orienteringsløb med os.
• Lars Liengaard, sløjdlærer, vil arbejde i træ
med os.
Vil du være med?
Der er plads til meget mere. Har du også lyst
at bidrage til campen, kan du henvende dig
til Malene Aastrup på maa@ryvm.dk / 2830
5332. Vi har brug for både flere workshopansvarlige og praktiske hænder, som kan hjælpe med at få alt til at glide. Følg udviklingen
af programmet på vores hjemmeside www.
ryvm.dk.
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Kik på ansigterne
Prædikenuddrag af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

I

slutningen af kirkeåret handler alle søndagens tekster om dommedag. I efteråret
2018 havde vi besøg af historiker Bent
Jensen, der talte om tro. Ifølge Bent Jensen
er dommedag virkelig nær. Der er forfald
alle steder. Folk har mistet troen. Skolerne
må ikke forkynde og synger ikke salmer. Forældrene beder ikke længere Fadervor med
deres børn. Det er, som om alle skammer sig
over vores kristendom. Og det er ikke kun i
Norden. Også i de katolske katedraler står
det ringe til. I de kæmpe kirker sidder kun
en lille gruppe i hjørnet og beder. Resten er
turister, der går og glaner. Politikerne er des
illusionerede. De vil ikke have skrevet ind
i EU, at vore lande bygger på kristendom.
Flere områder af Europa er blevet opgivet
af civilsamfundet. Her kan politiet og andre
ikke længere færdes. Som historiker hævder
Bent Jensen, at der ikke længere er lov og ret,
som vi forstår det. At alt det, de har kæmpet
for før os, er ved at glide os af hænde.
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Kik på ansigterne, siger historiker Bent
Jensen. Er de hovmodige? Er de sagtmodige?
Er de overlegne eller ydmyge?
Det nytter ikke noget, at vi ser på verden som
en helhed og på mennesker som flokke. Vi
bliver nødt til at se på hvert enkelt menneske
og forholde os til det. Ikke, at det nødvendigvis bliver meget bedre, for her har dommen frit spil. Og dem vi dømmer hårdest, er
ofte dem, vi holder allermest af. Vi kritiserer
hinanden. Bliver skuffede over hinanden og
taler ikke sammen. I dagevis. Årevis. Nogle
taler aldrig nogensinde sammen mere.
”Ved du godt, du er død? Du er død for mig!”
Sådan synger det danske band Nephew i en
sang, og hårdere kan det ikke blive. Og så alligevel. For du kan blive død for dig selv. Det
står skidt til, hvis vi hver især føler os døde
overfor hinanden og for os selv. Og det er
derfor, at vi skal have åbnet ansigterne.

Vi skal have hinanden til at se op. Vi skal se
ind i hinandens øjne. Vores øjne skal lyse
og tænde lys i andres øjne. Vi er her ikke for
vores egen skyld. Vi er her for hinandens. Vi
kan ikke hele os selv, men vi kan hele hinanden. Der skal i grunden ikke meget til. Et
smil. Et nik. En hilsen. Et ord. Med ord kan vi
åbne både hinanden og os selv.
Dommen skal vi overlade til Gud, som har
overladt den til sin søn. Og ser vi på Jesus,
hvad gjorde han så? Han så folk, helede dem,
åbnede deres ansigter og bad dem: ”Gå bort
og synd ikke mere!” Sådan lyder ordene hver
søndag her i kirken: Du er tilgivet. Gå ud af
kirken og synd ikke mere. Og synder du, så
kom tilbage og erkend din synd, så får du
tilgivelse igen. Du kan løfte dit ansigt og gå
herfra. Ikke stolt og hoven, men glad og lettet
med kærlighed, som du ikke kan lade være
med at give videre – til hvem du end møder
på din vej.
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Gå din vej
I

sommeren 2013 blev en længe spirende
tanke omsat til noget meget konkret. Jeg
havde besluttet mig for at gå på Hærvejen
med mit kamera, min rygsæk og mig selv.
Mine forventninger til turen var ikke meget
specifikke. Jeg glædede mig til at opleve de
skiftende landskaber, til at have tid med mit
kamera og til mødet med Hærvejen og de
mennesker, der måtte befinde sig her. Jeg
opfattede ikke mig selv som pilgrim på rejse,
ej heller havde jeg en forventning om nogen
form for større åndelig åbenbaring. Måske
netop derfor var mine sanser åbne for alle
indtryk, der ramte mig undervejs.
Jeg startede min Hærvejsvandring med et
besøg i Søndermarkskirken i Viborg, hvor det
10 meter lange og en meter høje Hærvejs
tæppe er udstillet. Det er syet af kvinder
i sognet og fortæller Hærvejens brogede
historie. De næste dage bevægede jeg mig
de ca. 275 km mod syd. Nætterne tilbrag-
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te jeg på de herberger, der er oprettet langs
ruten.
Hele skalaen af sindsstemninger kom i sving
på de 11 dage på Hærvejen mellem Viborg
og Padborg. I krop og sjæl sad de mange oplevelser. Naturen, jeg havde været en del af.
Mennesker, jeg havde mødt, måske blot for
en enkelt aften og et måltid mad, men med et
fællesskab og et samvær så uforglemmeligt
intenst, værdifyldt og sprudlende. Turen på
Hærvejen gjorde mig ikke til et andet menneske, men det satte sine tydelige spor.
Jeg betragter ikke mig selv som en egentlig
pilgrim, selvom jeg holder umådelig meget

Af Lise-Lotte Liengaard, bestyrelsesmedlem

af at gå ind i de vejkirker, jeg passerer. Det
er velgørende at sidde i det tempererede
kirkerum og lade tid og sted forsvinde. Vejkirkerne er for vandrere helt håndgribelige
små oaser med frisk vand til flasken og rene
toiletter. Sådan kan verden og ens behov

blive ret simple.
Hvad er det da, der sker, når jeg går eller vandrer i det fri med højt til loftet, med blæsten
i ansigtet og lyset i øjnene? Mange fagfolk
har skrevet om, hvad der sker både på det
fysiske og det psykiske plan. Det er spændende, utroligt og dog så lige til. Vi har vidst
det i mange år og nu – endelig – er det viden
skabeligt bevist, at det at gå og at være i na-

”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige
velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste
tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den.”
Søren Kierkegaard, teolog og filosof

turen gør os stærke, sunde, slanke, kreative,
kloge, skærper vores hukommelse. Det er
desuden et stærkt middel mod depression,
stress, angst og søvnløshed. Helt uden anden
medicin end gang i naturen giver hjerne og
krop sig i kast med at reparere sig selv. Vi bliver mindre syge. Den tunge tanke forsvinder
måske ikke helt i det blå, mens vi går, men
den bliver masseret, den skrumper, eller får
en udformning, så den enten er til at placere i rygsækken eller til at håndtere. Det er
mageløst.
Det hele er så lige til, når jeg går. Jeg sætter
det ene ben foran det andet, jeg kan tænke
eller lade være, jeg kan lade stå til, registrere
duftene, farverne, lydene, smagene. Trave af
sted på en bakketop, sidde i en grøft med min
vandflaske eller op ad et træ i skoven, der
hæver sig som kæmper højt over mit hoved,
eller måske er det tætte graner, der dufter af
harpiks og røg.
Når jeg går, gør jeg det alene eller sammen
med andre. Begge dele har sin absolutte charme og værdi. At gå alene giver tæt samhørighed med naturen. At gå sammen med andre
giver et fællesskab, der ikke nødvendigvis er
fyldt med ord, men som sammen med det at
gå bliver ukompliceret og stærkt. Vi vandrer
sammen eller hver for sig sammen.
Kom – lad os gå…
Læs hele indlægget på ryvm.dk/blog
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Foredrag med Peter Qvortrup Geisling

Naturen på recept
Tirsdag den 7. maj kl. 19 i Nazarethkirken

Gravstedsejere søges
På kirkegården er der nogle gravsteder,
som udløber. Derfor har vores graver
brug for at komme i kontakt med ejerne
for at aftale, om gravstedet skal fornyes
eller nedlægges. Det drejer sig om gravstederne til:

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling har samlet den seneste forskning om sammenhængen mellem natur og sundhed. Du får gode
råd til, hvordan du holder sindet sundt med
naturen som veldokumenteret medicin mod
eksempelvis stress og tristhed.
”Humor skal jo også være sundt, så jeg har
også nogle helt særlige historier med fra
tv-konsultationen”, fortæller tv-lægen.
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Af Asbjørn Nyholt, formand

Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 er der ordinær
generalforsamling i mødesalen på Åskovvej
2, Ryslinge. Vi byder ind til fællesspisning
inden mødet. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hvad sker der i din hjerne, når du står i en
grøn bøgeskov? Og hvorfor er det vigtigt, at
børn får masser af Vitamin N?

Peter fortæller en meget personlig historie
om den natur, han selv fik plantet dybt i sig
i barndommen i Nordjylland. Den natur, han
forsøger at give videre til sin egen datter. Og
du får også hans vildeste naturoplevelse og
det bedste brev, han nogensinde har fået.

Nyt fra
bestyrelsen

• Jette Nielsen Hannerup
• Johannes Alsing Jensen og Ingeborg
Alsing Jensen
• Ester Marie Aagaard
Billetter á 100 kr. kan købes fra 1. marts hos Spar-købmanden i Ryslinge.
Billetbestilling på telefon 6267 1306. Du kan også købe billetten i døren.
Afregning kan ske kontant eller på MobilePay.

Er du i familie, eller kender du familien,
bedes du kontakte graveren på telefon
2016 0844.

Kom med i bestyrelsen
Har du tænkt over, om du føler dig repræsenteret i bestyrelsen? Der er altid plads til nye
kræfter i bestyrelsesarbejdet. Det kan enten
være ved at stille op til en post i bestyrelsen
eller som suppleant.
Bestyrelsen har ansvaret for menighedens
midler og virke. Det er derfor et spændende
hverv med gode muligheder for indflydelse.
Bestyrelsen skal udgøre et stærkt hold, der
kan repræsentere alle menighedens medlemmer. Derfor har vi brug for personer
med forskellige baggrunde, kompetencer og
alder. Har du lyst til at være med, så send
en mail til Asbjørn på an@nyholt.dk senest
den 18. marts.
Dine persondata
Bestyrelsen har ud
arbejdet en privatlivs
politik. Der kan du bl.a. læse om hvilke
personoplysninger, vi har om dig som medlem, hvordan vi hånd
terer dem, og hvad

Generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af bestyrelses beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet ligger tilgængeligt på
www.ryvm.dk 14 dage inden
generalforsamlingen eller kan
hentes i mødesalen. Som altid ligger
regnskabet fremme under generalforsamlingen.
4. Valg af bestyrelse.
På valg er Rie Thygesen, Annette
Drejer, Uffe Østergaard (alle modtager genvalg).
5. Valg af suppleanter.
Nuværende: Mercedes Salomonsen,
Jørgen Larsen og Jørgen Vilster (alle
modtager genvalg).
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
8. Eventuelt.

dine rettigheder er. Du kan læse privatlivs
politikken på www.ryvm.dk under fanebladet
kontakt, under menupunktet bestyrelse.
Har du fået ny adresse?
Husk at give os besked om din nye adresse,
hvis du flytter eller skifter mail.
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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

Midsommeraften
Torsdag den 20. juni kl. 17.00 i kirke og præstegårdshave
Læs mere i boks.

2. pinsedag: Fælles morgenbord og gudstjeneste med frimenigheden
Mandag den 10. juni kl. 9.00 i frimenighedens mødesal
Morgenmad med musik eller fortælling. Derefter gudstjeneste kl. 11.00 i
Nazarethkirken.

Konfirmanderne fra 2018 pynter kirken op for konfirmanderne 2019
Lørdag den 1. juni kl. 10.00-12.00 i Nazarethkirken

JUNI

Tre timers maratonsang
Tirsdag den 28. maj kl. 19.00-22.00 i Nazarethkirken
Samarbejde med Faaborg-Midtfyn bibliotekerne. Læs mere i boks.

Årsmøde for De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Lørdag den 25. maj
Vært for årets møde er Sdr. Nærå Valgmenighed. Se mere på ryvm.dk

Bowlingtur med kommende konfirmander
Tirsdag den 14. maj kl. 16.00-20.00
Tilmeld dig på maa@ryvm.dk

Infomøde om konfirmationsforberedelse
Søndag den 12. maj efter gudstjenesten kl. 11.00

Foredrag med Peter Q. Geisling: Naturen på recept
Tirsdag den 7. maj kl. 19.00 i Nazarethkirken
Læs mere på side 8.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag den 7. maj kl. 12.00-14.00 i mødesalen
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.

Kirkekaffe
Søndag den 5. maj efter gudstjenesten

MAJ

Eksistenscafé: Livsfortællinger
Tirsdag den 30. april kl. 19.00
Oplæg til diskussion ved psykolog Martin Dahl. Læs mere på side 13.

Påskefrokost
Torsdag den 18. april kl. 11.00
Gudstjeneste efterfulgt af påskefrokost i mødesalen.
Læs mere på side 15.

Påskeskattejagt
Søndag den 14. april kl. 11.00
Anderledes påskegudstjeneste for børn og voksne, hvor vi gennemgår
alle påskedagenes indhold, mens vi bevæger os rundt i kirkerum og
på kirkegård.

Foredrag om eksistens ved Elisabeth Rokkjær Hammer
Søndag den 7. april kl. 13.30
Gudstjeneste og foredrag ved præst ved det palliative team i Region
Syddanmark Elisabeth Rokkjær Hammer. Læs mere på side 13.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag den 2. april kl. 12.00-14.00 i mødesalen
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.

APRIL

Eksistenscafé: Samliv
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
Oplæg til diskussion ved parterapeut Inger Margrethe Jørgensen.
Læs mere på side 13.

Musikgudstjeneste
Søndag den 24. marts kl. 11.00
Konfirmander og X-konfirmander medvirker i gudstjenesten med både
tekstlæsninger og musik.

Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts kl. 17.00
Generalforsamling i valgmenighedens mødesal inkl. spisning.

Bogklub
Tirsdag den 19. marts kl. 10.00-12.00 i mødesalen
Vi læser Mathilde Walther Clark: Lone Star.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag den 12. marts kl. 12.00-14.00 i mødesalen
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.

Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 13.30
Læs mere i boks.

MARTS

Kalender

Får du nyhedsbrev fra
din præst?
Kom med på listen og få
nyt om arrangementer i
valg
menigheden direkte i
indbakken. Tilmeld dig på
ryvm.dk/nyhedsbrev.

Kom med i Bogklubben
Bøger gør verden større. I
Bogklubben læser og diskuterer vi god litteratur og går
på opdagelse i bøgernes bud
skaber sammen. Vi læser en
ny bog hver måned. Læs mere
i kalenderen på ryvm.dk.

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

Midsommeraften i kirke
og præstegårdshave
Torsdag den 20. juni kl. 17.00
Vi begynder i kirken med
musik og sang. Derefter
følges vi i mødesal og præstegårdshave, hvor der vil blive
grillet pølser til sommerens
bedste hotdogs. Når vi har
spist, spiller husorkestret op
til fælles dans, og aftenen
slutter i haven med fortælling
ved bålet.
For dem, der har lyst, bliver
der mulighed for at være med
til at lave en midsommerstang. Der kommer en invitation senere, men sæt allerede
nu X i din kalender.

Tre timers maratonsang
Tirsdag den 28. maj kl. 19-22
i Nazarethkirken
Lokale sangvælgere motiverer deres sangvalg med en
kort anekdote. Sangvælgere
er: Dorte Larsen, Kirsten
Kjær, Niels Kjær, Birthe
Brunsbjerg, Jesper Vognsgaard, Marianne Kokkendorff
Rasmussen, Tine Ravnbo,
Troels Borring og Anne Mette
Borring.

Fastelavn
Søndag d. 3. marts kl. 13.30
Gudstjeneste og fastelavns
fest. Efter gudstjenesten
er der tøndeslagning,
fastelavnsboller og trylleshow
ved familien Vognsgaard.

Hvad er meningen?
Af Elisabeth Rokkjær Hammer, præst ved det palliative team i Region Syddanmark

N

år vi selv eller vore kære rammes af
livstruende og/eller uhelbredelig
sygdom, betyder det for de fleste
mennesker, at vi er tvunget til at forholde os
til livet og til døden på en ny måde. Det be
tyder, at der dukker mange og nye eksistentielle og åndelige tanker, følelser og spørgsmål op, såsom: Hvorfor rammes jeg? Hvad
er meningen med livet? Er sygdommen min
egen skyld? Hvordan finder jeg mening og
glæde i livet på trods af sygdom? Hvad sker
der, når jeg dør? Hvordan skal det gå mine
kære? Er der en Gud?
Mange mennesker kan komme til at føle sig
alene med alle de nye følelser og tanker, og
derfor kan det være godt at have en ”medvandrer” eller en samtalepartner, som alle
tanker og følelser kan vendes med. Min rolle
som hospitalspræst i Palliativt team for både
voksne og børn er netop at være ”medvandrer” i det liv, der kan opleves så forandret i
kraft af sygdommen. Jeg taler både med den
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syge og med familien om e ksistentielle og
åndelige emner.
Det er dog ikke kun sygdom, der fremkalder
eksistentielle tanker hos os mennesker. De
fleste af os kan ikke gå igennem livet uden
at reflektere over livets store spørgsmål, såsom meningen med livet? Hvad er et menneske? Hvad giver mit liv værdi? Hvad er
ondskab? osv. Vi kan have svært ved at finde
”rum”, hvor vi kan tale om de eksistentielle
spørgsmål med andre mennesker, hvorfor
der nogle steder med stor succes er etableret
samtale-cafeer, hvor man mødes og taler om
livets store spørgsmål.
Foredrag
Hør Elisabeth Hammer fortælle om sit
arbejde i det palliative team søndag den

7. april kl. 13.30 efter gudstjenesten.

Eksistenscafé

H

ospitalspræster
møder
ofte
patienter, som undrer sig over, hvorfor de ikke har talt om livets store
eksistentielle spørgsmål noget før. For når
vi bliver syge, oplever de fleste, at det er for
sent. Derfor åbner vi i foråret for eksistens
caféer, så vi kan tale om alt det store og svære, før det er for sent. Vi har indbudt professionelle fra vore egne rækker til at udvide
vores horisont og sætte samtalen i gang.

Samliv ved Inger Margrethe Jørgensen
Haderslev
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00

for spørgsmål og fælles samtale. Få indsigt
i parforholdets dynamik og lær at passe på
det.

”Vi er vokset fra hinanden” sådan lyder det
ofte, når par lader sig skille. Vi ved fra forskning, hvad det er, der sætter afstand mellem
mennesker. Vi ved noget om den følsomhed,
der ligger under vreden og hvilke mønstre, et
par kan blive fanget i, så de kæmper og kæmper og slider på hinanden.

Inger Margrethe Jørgensen er psykoterapeut og emotionsfokuseret parterapeut med
privat praksis i Haderslev.

Hvad skal der til for at bevare et godt s amliv?
Denne aften indvier Inger M
argrethe
Jørgensen os i den viden, parterapeuten

arbejder med, når par henvender sig for at
få hjælp til det samliv, de har med hinanden. Efter oplægget vil der være mulighed

Et problem kan hurtigt vokse – men det kan
heldigvis også hurtigt blive mindre eller forsvinde. Det er Martins grundantagelse, at
ethvert menneske gør sit bedste i en given
situation, og at problemer er invitationer til
udvikling og forandring.

Livsfortælling ved Martin Dahl
Svendborg
Tirsdag den 30 april kl. 19.00

Vores opvækst eller de oplevelser, vi har
været udsat for gennem vores liv, er med
til at skabe hvem, vi er. Når vi har brug for
terapi er det fordi der er opstået problemer
og vanskeligheder som påvirker os negativt,
og som påvirker vores liv og opfattelse af os
selv – vores identitet.
Vi får besøg af psykolog Martin Dahl, som
vil fortælle hvordan han bruger menneskers
livsfortælling i de terapeutiske samtaler.
Denne form for terapi kaldes også for narrativ terapi.
I forbindelse med oplægget er der mulighed
for spørgsmål og fælles dialog, samt diskus
sion af egne forståelser.
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Derfor holder
vi påske
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

Påskens
særarrangementer
Påskeskattejagt for børn, forældre,
bedsteforældre
Palmesøndag den 14. april kl. 11.00
Vi mødes og gennemspiller den kristne
påskefortælling, mens vi samtidig bevæger
os rundt i kirkerum og på kirkegård. En anderledes gudstjeneste med fortælling, sang,
kreative sysler og mulighed for smalltalk
med de andre voksne og børn undervejs. En
stor succes, som vi gentager år efter år. Kom
og vær med, hvis du ikke har prøvet det før.
Gudstjeneste og påskefrokost
Skærtorsdag den 18. april kl. 11.00
Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus spiste sit
sidste måltid med disciplene og fejrede den
første nadver ud af mange. Det gør vi også i
søndagsgudstjenesten, men Skærtorsdag fejrer vi den ekstra stort: Vær med, når vi spiser
påskefrokost sammen efter guds
tjenesten.
Frokosten koster 100 kr. – afregning på dagen.
Tilmelding til Malene Aastrup senest den
14. april på maa@ryvm.dk

Den jødiske påske fejres til minde om Moses udfrielse af det jødiske folk fra Ægypten. For
os kristne er påsken den første og største højtid, fordi vi her fejrer, at Jesus genopstår fra de
døde, vinder over døden og giver os tro og håb om opstandelsen.
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Festgudstjeneste
Påskedag den 22. april kl. 11.00
Påskemorgen fejrer vi, at Jesus stod op fra de
døde med masser af musik, lys, blomster og
kendte salmer. Uden påskemorgen ingen opstandelse og dermed intet at tro på. Derfor er
det kristendommens vigtigste festdag.
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Du kan gøre en forskel
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

F

ørste søndag i advent gjorde årets
minikonfirmander en stor indsats for
at samle ind til velgørenhed ved at
sælge brugte ting, juledekorationer og julegodter. I år valgte vi, at indsamlingen skulle
gå til et lokalt forankret projekt, nemlig. Gl.
Højgaard: En gammel firlænget gård i Trunderup ved Kværndrup, der i 30 år har været
socialpædagogisk opholdssted for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 8-20 år.
Svigtede børn, der har brug for en tryg opvækst så tæt på en almindelig familiehverdag
som muligt.
Jeg havde egentligt tænkt, at minikonfirmanderne selv skulle ud og overrække pengene,
men det var simpelthen ikke muligt, fordi
de børn, der er på opholdsstedet, er så sår
bare, at de ikke klarer selv de mindste uregelmæssigheder i dagligdagen, som et besøg af
minikonfirmander ville være. Derfor tog jeg
selv af sted og fik ved samme lejlighed en
rundvisning, som gjorde meget stort indtryk
på mig.
Formålet med indsamlingen er både at støtte gode lokale formål som Gl. Højgaard og
at lære børnene glæden ved at give, og vise
dem, at de kan gøre en forskel. Julen kommer
let til at handle om de julegaver, børnene selv
ønsker sig. Med indsamlingen får børnene
øjnene op for, at de selv kan være med til at
glæde andre med en gave. Andre, som ikke
har så gode vilkår, som dem selv.
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Imponerende resultat
Sidste år samlede konfirmander og mini
konfirmander ind til varm mad til hjemløse
i Kirkens Korshærs varmestue i Odense, og
det lykkedes at indsamle et flot beløb på
1.500 kr. Vi håbede at nå det samme flotte resultat i år, men blev helt overvældet, da vi fik
talt op: 3.498 kroner blev det til med hjælp fra
børn, forældre og bedsteforældre. Vi håber,
at vi med vores lille bidrag kan være med til
at give stedet opmærksomhed, så kommunerne og andre aktører vil gøre brug af det
fine opholdssted. Et sted, der kun kan drives,
fordi ildsjæle kæmper for det og vil de børn,
som ingen andre kan hjælpe.

“Det var dejligt, at Malene Aastrup kom i
tanke om os. Jeg vidste godt, at vi i Valg
menigheden skulle samle ind, men havde
ikke selv tænkt på, at vi kunne være for
målet. Vores børn har drømme og forventninger om den jul, som andre børn kender
til, men de færreste af vores børn oplever en
jul med julemiddag, juletræ og julegaver der
hjemme“, udtaler hun.

Margit Østergaard Hansen, der er 
daglig
leder på Gl. Højgaard og medlem af

Ryslinge Valgmenighed, er meget glad for
donationen:

Stor tak til alle børn, forældre og alle,
der støttede indsamlingen. Vi er meget
taknemmelige. Læs om Malenes oplevelse
på Gl. Højgaard på www.ryvm.dk.

Selvom vores minikonfirmander ikke kom
med til Gl. Højgaard, var de alligevel lidt
med. Jeg havde nemlig småkager med, som
konfirmander og tidligere konfirmander
havde lavet i fællesskab.
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Undervurder aldrig
betydningen
af et Fadervor

Af Malene Aastrup,
valgmenighedspræst

J
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 hver mandag. Undtaget er besøg hos døende,
dødsfald og begravelser.
Malene Aastrup holder desuden fri
den 4.-11. marts, 19. maj, 10. juni og
30. juni, hvor Mikkel Crone Nielsen
passer kirkelige handlinger. Mikkel
kan kontaktes på 6267 1095.
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eg mødte engang en ung kvinde, der
overlevede på Fadervor. Hendes far
havde taget livet af sig. Hendes mor var
psykisk syg, og selv blev hun sendt på børnehjem. Det blev et svært liv at leve, men
en ting havde hun fået med sig fra sin mor.
Hun havde lært at sige Fadervor. Når livet
var svært, fandt hun trøst og fred i Fadervor.
”Uden Fadervor havde jeg aldrig overlevet”,
fortalte hun mig. Den unge kvindes erfaring
bliver understøttet af en undersøgelse, der
har vist, at unge mennesker i krise klarer
sig bedre, hvis de kan Fadervor, end hvis de
ikke kender bønnen. Altså ikke noget om,
hvorvidt de unge mennesker forstår, hvad
bønnen handler om. Bare det, at de kender
Fadervor og selv kan bede den. Siden da
har jeg altid fremhævet for dåbsforældre, at
minimumskristendom er at lære sit barn at
bede Fadervor. Men får vi gjort det?
Det gør en forskel at bede sammen. Jeg ved
det af erfaring. Jeg ved, at jeg aldrig burde
mødes med nogen uden at slutte med en

Gudstjenester
Marts

Maj

3/3
13.30 Fastelavn søndag ved Malene Aastrup
		Fastelavnsfest
10/3	  9.30 1. søndag i fasten ved Mikkel Crone Nielsen
17/3	  9.30 2. søndag i fasten ved Malene Aastrup
24/3 11.00 3. søndag i fasten ved Malene Aastrup
		
Konfirmander medvirker
31/3 11.00 Midfaste søndag ved Malene Aastrup

5/5	  9.30
		
12/5 11.00
		
19/5 11.00
26/5 19.00

April

bøn. Bønnen rører dig og giver dig fred. Men
det er ikke altid, at jeg tør bede den anden
om, at vi gør det. Og jeg er endda præst. Det
viser, hvor langt ud, vi er kommet.
Da jeg fortalte det til en mor, gav hun mig en
opsang. Selvfølgelig skal jeg bede Fadervor
overalt, hvor jeg kommer. Bad hun selv Fadervor med sine kære? Nej, men da jeg sidst
mødte hende, fortalte hun, at hun nu beder
Fadervor med sin datter hver aften. Og de er
begge helt vilde med det!

7/4
13.30 Mariæ bebudelse ved Malene Aastrup
		
Foredrag med Elisabeth Hammer Rokkjær,
		
præst ved det Palliative Team
14/4 11.00 Palmesøndag ved Malene Aastrup
		
En anderledes gudstjeneste
		
på jagt efter påskens budskab
18/4 11.00 Skærtorsdag ved Malene Aastrup
		Påskefrokost
19/4 11.00 Langfredag ved Mikkel Crone Nielsen
21/4 11.00 Påskedag ved Malene Aastrup
22/4 11.00 2. påskedag ved Mikkel Crone Nielsen
28/4 11.00 1. søndag efter påske ved Malene Aastrup

2. søndag efter påske ved Malene Aastrup
Kirkekaffe i mødesalen
3. søndag efter påske ved Malene Aastrup
Infomøde om konfirmationsforberedelse
4. søndag efter påske ved Mikkel Crone Nielsen
5. søndag efter påske ved Malene Aastrup

Juni
2/6
10.00 6. søndag efter påske ved Malene Aastrup
		Konfirmation
9/6
11.00 Pinsedag ved Malene Aastrup
10/6 11.00 2. Pinsedag ved Mikkel Crone Nielsen
		
Fælles morgenbord kl. 9 i frimenighedens mødesal
16/6	  9.30 Trinitatis søndag ved Malene Aastrup
23/6 11.00 1. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
30/6 11.00 2. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen

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 s alen, 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, Ringe
Tlf. 6267 1360 / 2466 8754
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com
Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@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

Leje af mødesalen:

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

Leje af salen til begravelser eller lign.:
Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup
Tlf. 2890 2583

Fotograf:

For eventuelt køkkenhjælp kontakt:
Inger Fuglesang
Tlf. 2364 5458
Mail: inger@fuglesang.dk

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

Layout: heykommunikation.dk

Valgmenighedspræst:

