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Den røde tråd
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

T

il fastelavn havde jeg i år sat en rød
tråd fast mellem knæfaldet og på tværs
ved kirkebænkene helt ud i våben
huset. Det var for at illustrere, at vi alle sam
men er usynligt forbundet med hinanden af
den røde tråd, der symboliserer Gud. Han
har skabt os alle.
”Ingen af os lever for os selv og ingen dør
for sig selv”, siger Paulus. Selv på den anden
side af døden er vi stadig forbundet som i en
kæmpe Guds gobelin. Nogle tråde er synlige
og nogle usynlige, men de er alle med til at
skabe gobelinen.
I efteråret fokuserer vi på den røde tråd, der
går gennem vores liv hver især; vores livs
fortællinger. I september kommer vores nye
formand Niels Rasmussen og fortæller om
et bondeliv i med- og modgang. Til oktober
kommer Mogens Andersen og fortæller
om, hvordan det har været at vokse op med
Gislev Rejser, og hvordan det har været at

lave generationsskifte på en stor familievirksomhed.
Vi bliver født som en del af en familie og
nogle fællesskaber og navigerer ud fra det.
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi vælger

at gen
fortælle vores liv. Hvis vi fokuserer
ensidigt på modgangen, tegner der sig ét
billede og fokuserer vi på de gode ting, ser
det anderledes ud. Men hvordan holder vi
fokus på det gode? Vi glæder os til at høre
foredragsholdernes bud.

Sommermøde

Efterårsmøde

Gudstjeneste og foredrag ved Ryslinge
Valgmenigheds nye formand Niels
Rasmussen.

Gudstjeneste og foredrag ved Mogens
Andersen, den ældste nulevende
generation af Gislev Rejser.

Søndag den 14. juli kl. 9.30

Søndag den 27. oktober kl. 13.30

Hvem er jeg? Googler man det, som det
er blevet en del af tiden at gøre, dukker
skræmmende mange muligheder op
på skærmen. På sommermødet får du
Niels Rasmussens egen version af hans
livsfortælling og refleksioner af den.

Mogens Andersen fortæller, hvordan det
var at vokse op med Gislev Rejser, som
startede tilbage i 1946, om generations
skiftet, hvordan man opfinder nye rejser,
Gislevs rejselederskole. Det hele krydret
med anekdoter og rejseråd.
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Kunsten at se
det store i det små
Prædikenuddrag fra påskedag af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

D

er var engang, hvor opstandelsen
blev gjort til noget, man ventede på.
Havde man et kummerligt liv her på
jorden, ventede der til gengæld et fantastisk
liv forude. Marx og Nietzsche ville med det
samme indvende, at sådan kan man holde
mennesker nede.
I dag venter vi ikke på opstandelsen efter dø
den. Vi tror også på et liv før døden. Det har
bl.a. Grundtvig, Århus-teologen P.G. Lind
hardt og Folkekirkens Nødhjælp været med
til at fremme. Gud virker i det høje, såvel som
i det dybe. Gud er overalt med sin kærlighed.
Også der, hvor du ikke har lyst til at være.
Udfordringen er at føle taknemmelighed for
at eksistere i stedet for at være utilfreds med
det liv, du har. En ven spurgte mig, hvad for
skellen er på en tigger og en asket? De lever
begge kummerligt, tænker vi, og han svarede
mig: ”Forskellen er, at tiggeren ønsker mere,
hvorimod asketen er glad for den smule ris,
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han får.” Jeg tilføjer, at det handler om at
kunne se det store i det små.

faste hund. At synge i badet og mærke vandet
fosse fra hoved til tå.

Hvis du ser det store i det små, vil du erfare,
at der sker små opstandelser hele tiden:
At se solen stå op en tidlig morgen med dug
og mosekonens bryg. At mærke solens strå
ler varme din krop.

De daglige opstandelser, dem kender vi alle
til. Dem kan vi godt tro på, men hvad med
den store opstandelse? Den fra døden af?
Jeg har flere gange bemærket, at både kolle
ger og biskopper henviser til poeter, når det
kommer til opstandelsen fra de døde. Den vil
de nødigt sætte ord på. Vi har jo ikke prøvet
den, os der stadig lever. Det kan jeg sagtens
følge, men det er trist og selvmodsigende,
hvis vi som præster ikke tør sige noget om
den opstandelse, som vi er sat til at forkynde.
I så fald skal vi ikke undre os over at læse i
avisen, at det kun er 43 procent af folkekir
kens medlemmer, som tror på den Gud, kir
ken forkynder. Måske det skyldes, at resten
tror på den opstandelse, som præsten glem
mer at tale om?

At gå på bare tæer i fugtigt grønt græs. At
plukke græs til en hest og høre den vrinske et
lille glædesvrinsk, mens den venter. At mær
ke dens næsebor pruste på din hånd, når du
rækker den græsset. At gå ud på din vej og
blive mødt af en nabo, der sender dig et glad
smil. At se dit barn i øjnene og mærke, at det
kan føle din kærlighed. At blive holdt om og
holdt af, selvom du ikke synes, du har fortjent
det. At plukke anemoner og dufte, hvordan
de fylder hele skoven og dine næsebor med.
At blive mødt af en kat, der forventningsfuld
gnider sig op ad dit ben. At trykke et andet
menneskes hånd. At komme hjem til din tro

Jeg kender en herre, der interesserer sig både
for fysikken og det åndelige. Som i det store,

så i det små. Det er hans motto. Hvis nu jeg
tager ham på ordet, kan vi også slutte den
anden vej: Som i det små, så i det store? At
den store opstandelse vil være som de små
opstandelser. Bare være større?
Hvad kendetegner de små opstandelser? De
kendetegnes ved at være kærlighedsrelatio
ner. Oplevelser, hvor vi mærker, at vi hører
sammen. Sammen med naturen, sammen
med dyrene, sammen med hinanden.
At vi selv uden sproget, uden ord, kan mærke,
at vi er skabt af det samme og tæt forbundet.
Sådan må den store opstandelse også være.
En kærlighedsrelation, som forbliver.

"Åh nej, ikke en præst mere, der gør Gud til
kærlighed", sidder du måske og tænker. Også
filmmanden Peter Ålbæk vil gerne have sig
frabedt. Han skal ikke begraves af en kvinde
lig præst. Nej, han vil begraves af en mandlig
præst, der ligesom ham selv kender til synd
og skyldighed.
Er det for let med nåden? Er det for nemt at
modtage noget gratis? Vil vi helst give noget
igen?
Ja, uden tvivl. Og det er også derfor, at vi her
i kirken taler om synd og skyldighed. Vi må
se os selv i øjnene, før vi kan modtage Guds
kærlighed. Men så skal vi heller ikke gøre

det mere svært for os selv. Det er ikke os, der
er guder. Der er kun en Gud og Han kan vel
gøre, som Han vil? Og derfor tilgive os, selv
om vi ikke synes vi fortjener det!
Som Kim Larsen skriver i en sang:
Så vis mig nåde og miskundhed, der var mo
menter af kærlighed. Og øjeblikke, hvor mit
mismod ikke tyngede mig ned. Og jeg går
den lige vej. Op til himlen op til dig. Men for
det meste, var det ligesom om det gik den an
den vej.
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Med konfirmanderne på tur
Mange tror, at præsten kun arbejder søndag formiddag, men præstearbejdet er meget mere end det. Når vi
har konfirmander i valgmenigheden, vil vi gerne give dem et indblik i præstens arbejde og hvad alt det, vi
taler om i undervisningen, har at gøre med det liv, vi lever med glæder og sorger. Derfor har vi i år været på
besøg hos forskellige præster. Her kan du læse, hvad konfirmanderne har fået ud af besøgene.

At lægge en kappe om
Af Johannes Vognsgaard Brunsbjerg,
medlem og konfirmand 2019

E

n tirsdag morgen kørte vi to kon
firmander, Laurits og Johannes, sam
men med Malene op til OUH for at
besøge Elisabeth Hammer, som er præst ved
det palliative team. Vi skulle op for at høre
om hendes arbejde med uhelbredelig syge
og deres familier. Hun fortalte, at det pallia
tive team er for familier, hvor der er en med
en uhelbredelig sygdom, og ikke kun for den
syge person. Ordet palliation stammer fra
latin og betyder “at lægge en kappe om”, altså
at man trøster og lindrer.

6

I det palliative team er deres opgave at lin
dre smerte, og det er der mange forskellige
måder at gøre på. Der er både læger, fysi
oterapeuter, socialrådgivere og en præst.
Elisabeths o

pgave er at snakke med de
familier, der kommer, for mange mennesker
tænker på meget store filosofiske spørgsmål,
når de enten er tæt på døden eller har fa

milie, der er. Jeg blev overrasket over, at når
Elisabeth hjælper sine patienter, er det ikke
nødvendigvis som præst, men mere som en
forstående og lyttede person. “At være der for
dem, der har brug for at snakke”, sagde hun.
Vi spurgte hende, om det ikke var et trist job,
når man taler så meget om døden? Og hun
forklarede, at de også tit snakker om alt det
gode ved livet, alt det, der giver livsglæde, så
hun synes ikke, hendes arbejde er specielt
trist. Elisabeth hjælper også familiemedlem
mer efter dødsfaldet, og det tror jeg giver god
nok mening, for tiden efter at man har mistet
kan være lige så hård som tiden op til.
Elisabeth arbejder også med det palliative
team for børn. Opgaverne i det team kan
være ekstra hårde, og derfor følger de fami
lierne op til 2 år efter. Det palliative team
hjælper også med at finde frivillige, som kan
bidrage med at underholde de syge. Det kan
f.eks. være, hvis den syge gerne vil gå en tur
med en hund, men hvis vedkommende ikke
har en og ikke har kræfter til at gå, kan der
komme en frivillig ud med en hund og gå en
tur med den syge i kørestol.
Elisabeth kommer ud som en person, som er
der for at lytte og forstå, og samtidig ved den
syge og de pårørende, at hun er kristen og
dermed hvad hun tror på i forhold til livet og
døden. Det tror jeg skaber en tryghed i sam
talen. Det er godt, der ikke kun er medicinsk
lindring til døende.

Der er ikke noget
at skamme sig over
Af Laurits Moestrup, medlem og
konfirmand 2019

V

i besøgte Kirstine Hansen, som er
ansat som natkirkepræst i Odense
Domkirke og studenterpræst på UCL.
Hun er ansat af Odense Domkirke. Når hun
er studenterpræst, kan man kontakte hende
pr. telefon, men samtalerne tager hun i dom
kirken, da hun ikke har et fast kontor, der kun
er hendes eget på UCL.
De unge er glade for at besøge hende uden for
studiesammenhæng, da en del af dem føler
sig skamfulde over, at de
har brug for at tale med
en præst. Derfor har
hun sammen med en
anden studenterpræst
fået lavet GO-card
kort, hvorpå der står:
”Der er ikke noget at
skamme sig over”
på forsiden og på
bagsiden: ”Alle
har brug for at
snakke
med
nogen”. Sam

talerne er gratis, og du kan tale med hende
om ensomhed, studiekriser, stress, følelsen
af ikke at være god nok og mange andre ting.
Alle er velkomne uanset tro og nationalitet.
Natkirken holder til i Odense Domkirke. Nat
kirken inviterer til drop-in sjælesorg, musik
og aftensang og altergang forskellige fredage
fra kl. 19.00-21.30.
Kirstine har faktisk 3 job: Hun er natkirke
præst, hun er studenterpræst, og den dag, vi
var ude at besøge hende, var hun vikar for en
præst, der havde konfirmationsforberedelse.
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At være kendt af nogen
Af Johannes Vognsgaard Brunsbjerg, medlem og konfirmand 2019

P

eder Thyssen er gade- og korshærs
præst ved Kirkens Korshær. Han er
desuden sogne-, arresthus- og gøgler
præst. Det er for eksempel ham, der holder
gudstjeneste for de hjemløse hvert år på
Egeskov marked. Peder holder gudstjeneste
i Sct. Hans Kirke første og tredje onsdag i
måneden.
Den varmestue, vi besøgte, ligger i Nørre
gade. Varmestuen er et meget smalt hus. Kir
kens Korshær er en kristen organisation, som
blandt andet hjælper socialt udsatte. Peder
kommer rundt til de forskellige varmestuer
på en Christiania cykel. Det har han gjort alle
26 år, han har været gadepræst i Odense.
Peder har fortalt, at de, der kommer til ham
eller i Kirkens Korshærs varmestuer, oftest er
alkoholikere og misbrugere, psykiske syge,
ensomme mennesker – eller “gade
folket”,
som han selv kalder det. De er sjældent
hjemløse, men har en nøgle til et sted, hvor
de kan låse sig ind og sove.
Peder er også ude og lave gudstjenester på
gaden. Peder går/kører også rundt om tirs
dagen med sin Christiania cykel og deler
varm kakao ud på gaden. Han har været
korshærspræst i mange år, så alle kender
ham og er trygge ved, at han vil dem det godt.
Det betyder meget for dem, at de ved, at der
er et menneske, som tænker på dem og som
de kan kontakte.

8

Migrantpræsten
rykker på traditionerne
Af Johannes Vognsgaard Brunsbjerg, medlem og konfirmand 2019

J

eg var oppe og besøge Poul Götke, som er
fængselspræst på Søbygaard og migrant
præst i Vollsmose med Malene og Laurits,
som en del af konfirmationsforberedelsen.
Når Poul er migrantpræst arbejder han med
flygtninge og immigranter i områder, som
nogle gange kan være svære og have nogle
ømme punkter. Han er med til at lave religi
øse arrangementer med indvandrerne. Han
laver fx en traditionel højmesse for nogle
indvandrere fra Afrika, hvor han snakker
med menneskerne og prøver at lave lidt om
på “arrangementet” så det bliver lidt “dansk”.

”Mændene synes, at højmessen skal vare 3
måske 5 timer, hvor man kommer og går som
man vil, og har prædikener, som er mere
skriftstudier, hvor de beviser, at skrifterne
siger det samme på fx side 5 og side 600. Det
er dér, jeg går i dialog med dem, og forklarer,
hvordan jeg synes, det skal være”, siger Poul
Götke. Han er altså med til at lære dem, hvor
dan vi ville gøre det her i Danmark, og for
tælle hvad der skal gøres anderledes.
“Jeg tager ikke de ligegyldige diskussioner”,
siger han. Bare fordi han går meget i dialog

med indvandrerne der kommer, betyder
det ikke, at han tager alle diskussionerne.
Andre gange siger han bare, hvordan han vil
have det, når nu det er folkekirkens rammer,
de indgår i. Poul prøver også at få alle til at
snakke. I nogle af de familier han er sammen
med, er det mændene, som er de eneste, der
snakker og bestemmer. Derfor spørger han
nogle gange kvinderne og børnene med vilje
for at få alle til at snakke, og når han gør det,
så svarer de også. Og kvinderne og børnene
vil også gerne have, at gudstjenesten højst
tager en time.
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Udflugt til Roskilde Domkirke

Foredrag med salmedigter Hans Anker Jørgensen
Tirsdag den 24. september kl. 19.00.

Københavnertur med konfirmander
Torsdag den 19. og fredag den 20. september kl. 8.00-22.00

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag den 3. september kl. 12.00-14.00
Den første tirsdag i hver måned mødes vi og taler om glæde og sorg,
liv og død, lys og mørke – alle de svære ting ved at være menneske.
Tilmelding på maa@ryvm.dk.

Konfirmandindskrivning
Søndag den 1. september kl. 9.30
Musikgudstjeneste med Ellen og Johannes Vognsgaard Brunsbjerg på
henholdsvis violin og guitar. Efter gudstjenesten er der konfirmand
indskrivning i mødesalen.

SEPTEMBER

Maratonsang på Ringe Bibliotek
Fredag den 30. august kl. 19.00-21.00.
Læs mere side 15.

Fællesgudstjeneste med frimenigheden
Søndag den 25. august kl. 9.30
Indvielse af nyt elflygel. I forbindelse med den kommende udvendige
kirkerenovering fortæller arkitekt Bent Longmose om projektet og der
igangsættes en indsamling.

Vandring i Sønderhaveskoven
Lørdag den 24. august 9.30 ved Kværndruphallen
Tag med på vandretur med Lise-Lotte Liengaard. Læs mere side 16.

Sommer Camp
Torsdag den 1. august til lørdag den 3. august
Sjove og lærerige dage for børn, forældre og bedsteforældre, hvor vi ser,
smager, lytter, rører, leger, synger og har det sjovt sammen. Pris: Voksne:
500 kr. Børn: 350 kr. Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk

AUGUST

Livsfortælling: Niels Rasmussen
Søndag den 14. juli kl. 9.30
Gudstjeneste og foredrag med formand for Ryslinge Valgmenighed
Niels Rasmussen. Læs mere side 3.

JULI

Kalender

Udflugt til Roskilde
Domkirke
Søndag den 29. september
Afgang fra kirken kl. 8.00 –
hjemkomst ca. 18.00
Kom med til gudstjeneste
i Roskilde Domkirke samt
omvisning med guide og gå
herefter på opdagelse i det
storslåede kirkerum.
Pris: Voksne 200 kr., børn 50
kr. inkl. formiddagskaffe/te/
juice og rundstykke i bussen
og frokost. Tilmelding på
elisabetlycke@gmail.com
senest 20. september på
2172 0918.

Foredrag: salmedigter Hans
Anker Jørgensen
Tirsdag den 24. september
kl. 19.00 i mødesalen
Hans Anker Jørgensen er
præst og salmedigter. Hans
Anker har udgivet adskillige
salmesamlinger, og han er
repræsenteret med seks sal
mer i Den Danske Salmebog.
Undervejs skal vi synge et
væld af Hans Ankers salmer.

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

Halloween
Torsdag den 31. oktober kl. 17.00 i Nazarethkirken.
Læs mere i boks.

Livsfortælling: Mogens Andersen
Søndag den 27. oktober kl. 13.30
Gudstjeneste og foredrag med Mogens Andersen om et liv med Gislev
Rejser. Læs mere side 3.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00
Foredrag med Mette Behrentz i Nr. Lyndelse Kirke. Læs mere på side 14.

Bogklub
Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00-12.00 i mødesalen
Vi læser John Williams: Stoner.

Minikonfirmandhold starter
Fredag den 11. oktober kl. 15.00-17.00
Hvem er ham Gud egentlig? Og hvorfor får vi vand i håret, når vi bliver
døbt? Vi inviterer 3. og 4. klasse ind i kirken til 7 gange med leg og
læring. Minikonfirmand er gratis, men kræver tilmelding til Malene på
maa@ryvm.dk. Læs mere på ryvm.dk/minikonfirmand

Kirkehøjskole
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00
Foredrag med Simon Jylov og Elisabeth Jessen i mødesalen.
Læs mere side 14.

Høstgudstjeneste og høstfest
Søndag den 6. oktober kl. 11.00
Musikgudstjeneste med Birgit Nedergaard ved orglet og Birthe
Brunsbjerg på tværfløjte. Vi fejrer høsten efterfulgt af høstfest i møde
salen – medbring en ret til fællesbordet.

Musik for livet
Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
Velgørenhedskoncert i Nazarethkirken. Entré 100 kr. Billetter købes hos
Super SPAR i Ryslinge. Læs mere i boks.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag den 1. oktober kl. 12.00-14.00
Den første tirsdag i hver måned mødes vi og taler om glæde og sorg,
liv og død, lys og mørke – alle de svære ting ved at være menneske.
Tilmelding på maa@ryvm.dk.

OKTOBER

Søndag den 29. september kl. 8.00
Den årlige familietur. Læs mere i boks.

Babysalmesang
Starter 22. august og herefter
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.

Halloween
Torsdag den 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.

Entré: 100 kr. Billetter hos
Super Spar i Ryslinge eller
ved indgangen.

Musik for Livet
Torsdag den 3. oktober
kl. 19.30 i Nazarethkirken
Koncert for velgørenhed
med Ringe Kirkes Pigekor,
Maj Britt Nikolajsen m.fl.,
musikere fra Fåborg-Midt
fyns Musikskole, Ryslinge
Valgmenigheds husorke
ster, Familien Brunsbjerg/
Vognsgaard samt de syd
fynske 4-Jacks og pigerne.
Alle indtægter fra aftenen
går ubeskåret til K
 ræftens
Bekæmpelse og unge med
epilepsi.

Foto: Ard Jongsma
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Nyt fra
bestyrelsen

Af Niels Rasmussen, formand

P

å den årlige generalforsamling i marts
var der valg til bestyrelsen. Genvalgt
blev Uffe Østergård, Rie Thygesen og
Anette Drejer Østergaard, mens Asbjørn
Nyholt takkede af.

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

Nyvalgt til bestyrelsen blev jeg, samt sup
pleanterne Mercedes Salomonsen, 
Kalina
Cecilie Olsson Hans, Thorbjørn Piet Boisen
Møller og Jørgen Larsen. Også dem byder vi
velkomne til arbejdet. Det er vores håb, at de
har lyst at bidrage til fællesskabet gennem
arbejdet i udvalgene. Bestyrelsen valgte ved
den efterfølgende konstituering mig som
formand for valgmenigheden. Jeg takker for
tilliden, og går ydmygt til opgaven.
På bestyrelsens vegne sender jeg stor tak til
Asbjørn for den indsats, han som formand
har ydet for menigheden. Den har vi sat stor
pris på.
En velfungerende bestyrelse er nu klar til at
løse opgaverne og stille sig på skuldrene af de
mennesker der gennem tiden har bidraget til
valgmenighedens historie. Som formand for
Ryslinge Valgmenighed er jeg landet midt i
et kulturelt mekka, hvor meninger og hold
ninger brydes i respekt for hinanden. Valg

menigheden danner et kulturfællesskab,
som medlemmer føler sig trygge i, og som
de har til rådighed, når livet skal tænkes et
spadestik dybere.
Løber tiden ikke fra de kirkelige institutio
ner? Nej tvært imod. En travl hverdag med
uendeligt mange påvirkninger, og uendeligt
megen viden, der skal bearbejdes, skaber
mere end nogensinde behov for tumleplads
til hjernens emotionelle halvdel. Det syntes
jeg, er værd at arbejde for: at placere kirken
i hverdagen, og skabe et frirum for os, som
tvivler og tror.
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Kirkehøjskolen
midt på Fyn
Kirkehøjskolen er folkelige foredrag til dig, der er nysgerrig på kristendom,
kirke og tro. Kirkehøjskolen arrangeres af en frivillig kreds af menigheds
medlemmer og præster i Midtfyns provsti. Arrangementerne koster 60 kr.
pr. aften inkl. kaffe. Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op.
Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00
Ryslinge Valgmenigheds mødesal
William Blake – kristendom og
verdenssyn
ved sognepræst Elisabet Engel Jessen,
Nr. Søby Kirke
De glemte kristne
ved Simon Jylov, sognepræst i Vantinge,
Hillerslev og Espe Kirker
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00
Nr. Lyndelse Kirke
En engel eller et postbud? Kirkens
historie samt kunsten at lave en
bibeloversættelse
ved sognepræst i Nr. Lyndelse og ph.d.
Mette Behrndtz.
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Tirsdag den 5. november kl. 19.00
Ryslinge Valgmenigheds mødesal
Tirsdag den 19. november kl. 19.00
Ryslinge Valgmenigheds mødesal

Skam og skyld – og lidt om kunst,
litteratur og engle. Karl Ove Knausgårds
autofiktion om at være menneske
ved Dorthe Tofte Hansen, sognepræst i
Dalum.

Kovendinger – liv i sproget
ved Johannes Nørregaard Frandsen, sprog
forsker på SDU.

Musik og sang
ved Mikkel Crone Nielsen, frimenigheds
præst i Ryslinge Frimenighed, der i 2018
udgav ”Arnakke”.

Forundringsparat – musikforedrag med
Benny Andersens sange
ved Trine Lunau, sangerinde, og Malene
Aastrup, valgmenighedspræst i Ryslinge

Maratonsang
Af Jesper Vognsgaard, medlem og medarrangør

S

ikkert er det, at tankerne kommer til at
rulle, når man giver sig hen og lever sig
helt ind i en sag. Når man løber en lang
tur eller cykler derudad får tankerne ofte frit
spil. Nogle gange tager tankerne over og får
sit helt eget liv.
Det er lidt på samme måde, når man synger.
Og i særdeleshed når man synger sammen
eller synger mange sange efter hinanden.
Når mange mennesker synger mange s ange
lige efter hinanden, kalder man det for
maratonsang. Dem, der har prøvet det, kan
nikke genkendende til, at når man overgiver
sig til sangens væsen lever man i nuet. Men,
og det er det forunderlige, man oplever også,
at tankerne slet ikke kan undgå at trille tilba
ge af Memory Lane eller måske drømme sig
ind i fremtiden.
Gode fællessange består af lige dele ved
kommende tekster skrevet med en poetisk
åre og en fællessangegnet melodi. Hertil

Sangmaraton
på Ringe Bibliotek
Fredag den 30. august kl. 19-21
Drop ind og syng med, når lokal
kendte vælger sange. Blandt sang
vælgerne finder du:

skal tilsættes noget ekstra, lad os kalde det
for sangens X-factor, noget der er større end
os selv. Indimellem sker det, at min h
 istorie
bliver flettet ind i sidemandens historie.
Maraton
sang er altså en slags drømme
rejse ind i en verden, hvor vi lever både før
og nu og i fremtiden. Drømmerejsen kan
bedst realiseres sammen med andre sang
interesserede mennesker.
Ind i mellem sangene kommer små, men
vigtige pointer eller personlige anekdoter
som oplæg til den næste sang. Disse små
oplæg tjener som en øjenåbner – eller øren
åbner. Der er altså mange gode grunde til at
mødes og synge en maraton. Måske er man
træt bagefter. Men hvad gør det, når man er
oplivet og glad?
Hvorfor hedder det maratonsang?
Få hele historien på ryvm.dk

Birgit Nedergaard
Organist ved Nazarethkirken
Elin Jeppesen
Skoleleder ved Svindinge Friskole og
kirkesanger i Ryslinge Valgmenighed.
Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskoleforeningen.
Bo Andersen
Tidligere borgmester i Fåborg-Midtfyn
Kommune, formand for Den Faberske
Fond.
Jeppe Sand
Højskolechef på Ryslinge Højskole.
Sune Vesterlund Larsen
Viceforstander på Ryslinge Efterskole
og ildsjæl på Midtfynsfestival 2019.
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Tag med på vandring
i Sønderhaveskoven
Lørdag den 24. august kl. 9.30
på P-pladsen ved hallen i Kværndrup

N

aturen gør noget ved os. Får vores in
dre i ro, hvad enten vi går i den lyse
bøgeskov, nyder en udsigt over bak
kerne eller betragter de drivende skyer på en
blå sommerhimmel. I maj havde vi besøg af

tv-lægen Peter Qvortup Geisling, som for
talte os, hvorfor vi bør have natur på recept.
Derfor vil vi invitere dig med ud i naturen og
opleve, hvad den gør ved os.
Tag med i Sønderhaveskoven
Fra P-pladsen ved hallen i Kværndrup følges
vi og går en tur gennem Sønderhaveskoven.
Det bliver en tur på ca. 3 km på markveje i
jævnt terræn og i roligt tempo. Vi går sam
men, snakker sammen, nyder roen, duftene,
lydene, og vi vil undervejs sidde et øjeblik i
ro et godt sted. Medbring en lille rygsæk med
vandflaske og et siddeunderlag.
Hvor skal vi gå hen næste gang?
Denne lille etape vil forhåbentlig være en
appetitvækker til videre vandring på både
kortere og længere ruter. Det er vores håb,
at flere vil byde ind med ideer til velegnede
steder, som kan blive mål for nye vandringer.
Har du ideer eller lyst til at være "turleder", så
meld dig gerne på maa@ryvm.dk.
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Ny udstilling i salen:

Peder Fredskild
udstiller fotografier
Fernisering søndag den 7. juli
efter gudstjenesten kl. 11.00

P

eder Fredskilds fotografi er refleksi
oner over, hvad han ser og oplever.
Når han fotograferer, har han ideer og
tanker i baghovedet, men valget af motiver
sker oftest intuitivt. Fotografierne er derfor
sjældent arrangerede eller konstruerede. Til

en udstilling formulerer han et koncept og
sætter billeder sammen, som han føler giver
emnet en ekstra dimension.
Udstillingen i mødesalen kalder han Æoner.
Evigheder. Menneskelig adfærd sår tvivl om,
hvorvidt vi overhovedet kan overleve. Han
har lavet to serier billeder med små tekster,
som måske kan sætte tanker i gang om
emnet.
Peder er født i Gislev i 1941 og vokset op
i 
Boltinggårdsskov og Rudme. Han har
arbejdet med handel og reklame. Han er

selvlært fotograf, og de seneste 10 år har
kunstfotografi været hans vigtigste beskæf
tigelse.
Fernisering søndag den 7. juli kl. 12.00 e fter
gudstjenesten kl. 11.00 i Nazarethkirken.
Her vil Peder Fredskild selv fortælle om
sin u
 dstilling og tankerne bag sine kunst
fotografier.
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Frivillighed styrker
vores fællesskab
Af Malene Aastrup, valgmenighedspræst

Valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk
Fridage
Malene Aastrup holder fri hver man
dag. Undtaget er besøg hos døende,
dødsfald og begravelser.
Ferie
I præstens ferie passes embedet af:
15.-28. juli: Mette Marslund,
tlf. 2371 6568.
29.juli til 9. august: Mikkel Crone
Nielsen, tlf. 6267 1095
10.-19. oktober: Mette Marslund,
tlf. 2371 6568.
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F

rivillighed er blevet det nye sort. Nogle
gange kan man få den tanke, at det
handler om at få gratis arbejdskraft,
men der er ikke skumle hensigter bag. Alle
undersøgelser viser, at folk gerne vil med
inddrages. Her i valgmenigheden har vi en
lang og god erfaring med frivillighed både
ulønnet og lettere lønnet; kirkesangere,
køkkenfolk, havefolk, læsere i kirken og hjælp
til at renovere salen. De, der er frivillige, ud
trykker en kæmpe glæde over at kunne være
aktivt med. Og vi er meget taknemmelige.
Derfor har vi åbnet op for mere frivillighed
og gjort det muligt at skrue op og ned for
frivilligheden alt efter, hvor meget tid, man
kan stille til rådighed. Som kirkegænger har
du måske lagt mærke til, at der er kommet
flere læsere til. Både tidligere konfirmander
og forældre, der gerne vil læse lejligheds
vis bliver nu blandet med de erfarne, der
gerne vil læse ind- og udgangsbøn ofte i kir
ken. Det samme gælder i vores køkken. Vi
har åbnet op for, at flere kan byde ind med

kagebagning, borddækning, og vi har to da
mer til at være overordnet ansvarlige. Også i
kirken er der ved at komme et par kirkesan
gere mere til, og vi vil begynde at invitere
musikudøvere ind i gudstjenesten den før
ste søndag i hver måned. Endelig forsøger vi
også at invitere folk fra menigheden ind som
foredragsholdere, når det giver mening.
Det er helt utrolig dejligt at se, hvor me
get glæde det bringer til den enkelte at
være med aktivt i afholdelse af gudstjene
ster og arrangementer. Det bringer meget
godt til vores fællesskab, at vores menig
hed ikke ensidigt fokuserer på præsten som
omdrejningspunkt for fællesskabet, men har
øjne for alle de kvaliteter og evner, der ligger
hos medlemmer i menigheden. Det giver os
også et bedre indblik i hinandens liv.
Vil du være frivillig?
Har du lyst til at byde ind med det du kan, så
kontakt mig gerne på maa@ryvm.dk.

Gudstjenester
Juli
7/7
11.00
		
14/7	  9.30
		
21/7 11.00
28/7		

September
3. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
Fernisering i mødesalen: Peder Fredskild
4. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
Foredrag med bestyrelsesformand Niels Rasmussen
5. søndag efter Trinitatis ved Mette Marslund
Ingen gudstjeneste

August
4/8
11.00
11/8 11.00
18/8	  9.30
25/8	  9.30
		
		
		

7. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
8. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
9. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
10. søndag efter Trinitatis fællesgudstjeneste
ved Mikkel Crone Nielsen og Malene Aastrup
Indvielse af nyt elflygel. Foredrag ved
Bent Longmose

1/9	  9.30 11. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
		Musikgudstjeneste med Ellen og
		
Johannes Vognsgaard Brunsbjerg.
		
Konfirmandindskrivning i mødesalen
8/9
11.00 12. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
15/9	  9.30 13. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
22/9 11.00 14. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
29/9		
Gudstjeneste i Roskilde Domkirke.
		Familietur med rundvisning i domkirken mm.
		
Afgang fra Nazarethkirken kl. 8.00.

Oktober
6/10	  9.30 16. søndag efter Trinitatis ved Malene Aastrup
		
Høstgudstjeneste med musik.
		
Høstfest i mødesalen
13/10	  9.30 17. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
20/10 11.00 18. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
27/10 13.30 19. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
		Foredrag om et liv med Gislev Rejser
		
ved Mogens Andersen

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

Organist:

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

Graver:

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

Kirketjener:

Aase og Bent Jørgensen, Ringe
Tlf. 6267 1360 / 2466 8754
Mail: bent.joergensen.ullemosen@gmail.com

Kirkesangere:

Karen Rosager, Ringe
Tlf. 6262 2199
Mail: karenrosager@gmail.com
Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com
Gitte Rasmussen, Ringe
Tlf. 6171 5890
Mail: gitteeras@gmail.com
Kalina Cecilie Olsson Hans, Ringe
Tlf. 2174 5790
Mail: kalinaceciliehans@hotmail.com

Fotograf:

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

Formand:

Niels Rasmussen, Stenstrup
Tlf: 6226 1005
Mail: nr@skovbjerggaard.com

Kasserer:

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

Leje af mødesalen til dåbs- og
mindesammenkomster
Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup
Tlf. 2890 2583
Mail: llliengaard@gmail.com

Layout: heykommunikation.dk

Valgmenighedspræst:

