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Ry sli ngem ødet
Musikgudstjeneste
og fored rag med
Jesper Theilgaard
5. janua r kl. 13

Vi hører mange ord hele tiden. Politik,
radio, tv, sludder og sladder. Der er
meget støj på senderen. Fred giver jeg
jer! siger Jesus til disciplene og til os,
der sidder her 2000 år senere.
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At glemme
sig selv
Af Birgit Nedergaard, organist i Nazarethkirken

M

usik er mit arbejde, men det er også
mere end det. Det er som i en film,
jeg engang så, om en lille drengs
vej til balletten. Drengen går til optagelses
prøve ved en fin balletskole og bliver der
spurgt: ”Hvorfor danser du?” Han svarer
noget i r etning af: ”Når jeg danser, er det som
om alting forsvinder. Også jeg. Til sidst er der
kun musikken og dansen, ja, kun dansen”. Jeg
husker, at jeg tænkte: Sådan siger kun den,
for hvem dansen betyder alt!
I grunden er det også sådan, jeg har det med
musikken. Det er en stor gave at erfare det,
som drengen i filmen taler om: At glemme
sig selv. For ham var det i dansen, det skete
– for mig er det i musikken. Det vil sige i de

Musikgudstjenester
Mange elsker musik i kirken. Der
for har vi besluttet, at der den første
søndag i måneden altid vil være
ekstra musik i gudstjenesten. Det
kan være vores dygtige organist Birgit
Nedergaard, der spiller et ekstra
stykke på orgel eller digitalflygel. Det
kan være børn, unge og voksne fra
menigheden, der mestrer et instru
ment. Eller musikere, der kommer
udefra. Håber, at det vil blive til glæde
for mange.
November ved fejring af Allehelgen:
Sangerinde Trine Lunau

bedste øjeblikke, når jeg spiller. Her kan jeg
også erfare, at jeg ”forsvinder”, og at kun
musikken er tilbage. Det er virkelig befriende
og forfriskende, når det sker. Bagefter er jeg
en lidt anden end før – det er som om, jeg har
fået nye kræfter og nyt mod på tilværelsen.
Måske er det en væsentlig ting ved det at være
menneske, at det er lykkeligst at glemme sig
selv og give sig hen...

December ved Advent:
Karin Vium m.fl.
Juledag og 2. juledag:
Ekstra julemusik ved organist
Birgit Nedergaard
Januar ved Helligtrekonger
(inden Ryslingemødet):
Birgit Nedergaard på digitalflygel
Februar ved Kyndelmissefejring:
Kalina Cecilie Olsson Hans og
Gitte Rasmussen
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Så brug dog
den intuition
D

er var engang, hvor mennesket for
søgte at bygge sig op i himlen. At
bygge et tårn, der kunne nå helt op
til Gud. Det påstår Det gamle testamente. Jeg
tænker, at vi ikke er nået længere i dag. Der er
stadig prestige i høje tårne, som minder om
det i Babel. I New York. I Dubai. Og senest i
Brande drømmer man om sådan et tårn, der
kan gøre byen kendt i hele verden.
Det gamle testamentes fortælling om
Babelstårnet skal forklare to ting. For det før
ste menneskets trang til at skue opad. At nå
op i højderne. At blive stor og helst større og
størst. For det andet forklarer den, hvorfor vi
har så svært ved at arbejde sammen. Men
neskene bygger Babelstårnet for at nå op til
Gud. Men der er det ikke meningen, at vi skal
være. Derfor forvirrer Gud menneskene ved
at give dem forskellige sprog. Så bliver det
sværere at samarbejde om at bygge tårnet,
fordi vi ikke forstår hinanden. Sproget får på
den måde skylden for al ufred. For al uover
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ensstemmelse og splid, der kan føre til krig.
For al forvirring, som ”babel” netop betyder
på hebræisk.
Helligånden kommer for at fjerne forvirrin
gen og få os alle til at forstå hinanden igen. I
stedet for at bygge solotårne op i himlen og
hige efter Gud, skal vi bygge boliger på jor
den og søge hinanden i den mellemmenne
skelige relation. Din tro på Gud er ikke kun
en sag mellem Gud og dig. Enhver er ikke
salig i sin tro. Troen på Gud kommer til ud
tryk i forholdet til dit medmenneske. Hvis
du ikke respekterer og passer på dit med
menneske, respekterer du ikke Guds skab
ninger – og så respekterer du i bund og grund
ikke Gud. Gud ønsker at give os forståelse for
hinanden.
I pinsefortællingen kommer Helligånden
til Jesu 12 disciple. De er modløse, efter at
Kristus er fløjet til himmels på Kristi himmel
fartsdag, fordi de står alene med opgaven om

Prædikenuddrag fra pinsedag af
Malene Aastrup, valgmenighedspræst

at forkynde det kristne budskab. Helligånden
viser sig som tunger af ild, der gør disciplene
i stand til at tale alverdens sprog. Derfor
siger man, at vi efter pinse forstår hinandens
sprog.
Men det er lidt af en tilsnigelse. Vi har sta
dig forskellige sprog. Der er mange barrierer
sprogligt og kulturelt, der stadig hindrer gen
sidig forståelse. Derfor har vi gennem tiden
forsøgt at lave ét fælles sprog, der kunne tales
verden over.
Men måske Guds forvirring med de forskel
lige sprog ikke var for at forvirre os, men for
at vi skulle opdage, at der bag alle sprog er
et fælles sprog. Hjertesproget. Kropssproget.
Sprogforskere har for længst fundet ud af, at
det talte sprog er sekundært. Kropssproget
kommer først og vi aflæser det længe før,
vi aflæser lydene i sproget. Det er derfor, vi
nogle gange bliver forvirrede. ”Du er så sød”,
siger den anden, men kroppen afslører, om

Jeg glemte at lytte til
min egen intuition
den anden mener det. Intuitivt mærker vi
det, hvis ellers vi giver vores intuition lov til
give os beskeder.
Ofte glemmer vi at bruge vores intuition. Vi
er for mange sammen på samme tid. Og vi
er sammen med mennesker hele tiden. Vi får
ikke nok ro og stilhed væk fra hinanden og
derfor bliver vi sløve til at mærke os selv og
hinanden. For at undgå det skal vi ud af det
store fælleskontor. Ud i naturen. Vi skal træk
ke stikket og være mere for os selv, så vi kan
samle energi til at være der, når vi er sam
men. Gør vi det, vil vi bedre kunne mærke
vores intuition – og derved mærke os selv og
hinanden uden om de forskellige talesprog.
Vi hører mange ord hele tiden. Politik, radio,
tv, sludder og sladder. Der er meget støj på
senderen. Fred giver jeg jer! siger Jesus til
disciplene og til os, der sidder her 2000 år
senere. Slut med flere talte ord. Brug dit hjer
tesprog. Stol på Gud og brug så den intuition!

Pinsemorgen var jeg lidt svimmel. Jeg
måtte lægge mig, da jeg var stået op
og senere sætte mig i badet for ikke at
blive dårlig. Da jeg gik til kirke, mødte
jeg min kollega og tænkte i et kort
sekund, at jeg skulle lade ham tage
gudstjenesten. Jeg slog det hurtigt
ud af hovedet. Tog mig sammen. Jeg
kunne slappe af efter gudstjenesten.
Det kom jeg også til. Jeg besvimede
midt i gudstjenesten og måtte et smut
om sygehuset og sygemelde mig frem
til min ferie. Tak til Mikkel Crone, der
overtog gudstjenesten den dag.
Og tankevækkende: Jeg havde skrevet
en prædiken, der handlede om at
bruge sin intuition – og så glemte jeg
at lytte til min egen. Måske vi alle kan
lære af det…
Malene Aastrup
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Fantastiske
fællesskaber
Af Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

P

elle Granhøj Hansen og Julie Skov
bjerggaard Rasmussen er tilflyttere
til Skive. Pelle er landmand, og de
har købt drømmegården i den lille lands
by H
 øjslev. Der er to ting, der er vigtige for
parret, som oprindeligt kommer fra Kværn
drup: At engagere sig i det nye fællesskab og
at holde fast i det gamle – valgmenigheden.
Det med tilhørsforholdet er svært at forklare.
Måske fordi det bare er en del af deres DNA
– nok mest Julies. Hun er vokset op med
valgmenigheden og den Grundtvig-Koldske
tankegang, og selvom hun ikke går i kirke
hver søndag og har et personligt forhold til
sin præst, er det alligevel vigtigt for hende at
bære det med sig videre i livet:
- Jeg kan godt mærke, at jeg kommer fra
noget andet end den lokale sognekirke og
at det “noget andet” betyder meget for mig,
fordi det er en stor del af den, jeg er, forklarer
hun.

6

Fornuftigt kompromis
Da Julie og Pelle havde besluttet sig for, at
de skulle giftes, forestillede hun sig derfor
intet andet, end at de selvfølgelig skulle vies
i Nazarethkirken. Men Pelle fastholdt, at det
var vigtigt, at det foregik i det lokalsamfund,
de nu skulle være en del af. Selvom Julie var
enig i, at de ved vielsen skulle vise deres
gæster, hvor de bor og deres fælles liv starter,
var tanken om ikke at have valgmenigheden
med på den vigtige dag alligevel svær. Derfor
kontaktede hun Malene Aastrup.
Julie har været medlem af valgmenigheden
hele sit liv, men hun vidste ikke, at hun havde
mulighed for at få sin præst med sig til viel
sen i sin nye hjemby. Derfor var det en stor
glæde at opdage, at de kunne få deres præst
med, også selvom den skulle foregå i den
lokale kirke i Skive.
- Det var vigtigt for mig at lære min præst at
kende. Malene går lige ind i folk på en d
 ejlig

nærværende måde, der passer godt til os,
fortæller hun.
Bryllupstale i øjenhøjde
Og vielsen i Ørslevkloster Kirke blev lige, som
de gerne ville have det. Det, der især betød
noget, var at talen var en, de kunne tage med
sig videre. Og det er for Julie essensen af valg
menigheden:
- Det var vigtigt for mig at have en præst, som
kunne give lidt af det, vi kan i Ryslinge: At
tale i øjenhøjde. Det ville jeg gerne have med
på den store dag, så det kunne føles lidt som
hjemme, selvom vi var på fremmed grund og
det fik jeg, fortæller hun.
Inden længe er det ikke længere fremmed
grund. De to fynboer er nemlig blevet taget
varmt imod i det nye, nordjyske fællesskab.
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Fynske fyrtårne
V

i følger op på 2019, hvor vi havde
eksistens
cafeér og en foredrags
række om den røde tråd. Foredrag,
der handlede om betydningen af den for
tælling, som vi fortæller om os selv. At vi
selv er med til at skabe vores liv alt efter, om
vi ser på det med kritiske eller taknemme

lige øjne, og at vi aldrig står alene. At der var
nogen her før os og er nogen her sammen
med os, som er med til at skabe den person,
som vi hver især er.

Fortællingen om
Klaus Berntsen
ved Birte Fanøe
Tirsdag den
14. januar kl. 19.30

Carl Nielsen
i ord og toner ved
Sonja Skygebjerg
Tirsdag den
28. januar kl. 19.30

Fortælling om den
midtfynske politiker
og skolemand Klaus
Berntsen, der brændte for frihed i skole og
tros- spørgsmål. Som politiker satte han sit
vigtigste spor ved sin medvirken til gennem
førelsen af Grundloven i 1915, hvor kvinder
og tyende fik valgret. Hans mod, viljestyrke,
humor, pragmatisme og utrættelige kamp for
frihed i tanke og handling er nøglebegreber i
fortællingen om Klaus Berntsen.

Om digteren og
komponisten
Carl Nielsen, der
har været stor inspirations
kilde for Sonja
Skygebjerg. Både al Carl Nielsens musik,

men også hans meget fine selvbiografi: ”Min
fynske barndom”, der med fordel kan gen
læses hjemmefra. Carl Nielsen kom fra sam
fundets laveste, men hans far var ven med
blandt andet Klaus Berntsen, hvilket løftede
Carl Nielsens dannelse.
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Forårets nye foredragsrække om fynske fyr
tårne kræver ingen forkundskaber, men

hvis du har tid, så læs Klaus Berntsens bio
grafi, ”Min fynske barndom” af Carl Nielsen
og Povl Christian Balslevs bog om Thorvald
Aagaard”. Alle tre bøger kan lånes eller er
hverves via valgmenighedspræst Malene
Aastrup og læses i bogklubben.

Thorvald Aagaard
og den fynske
sang ved Povl Chr.
Balslev
Tirsdag den
18. februar kl. 19.30
Thorvald Aagaard
voksede op i Rolf
sted og drømte om et liv med musik. Hans
far tog kontakt til Carl Nielsen for at få hjælp.
”Det er for sent”, mente Carl Nielsen, men
gav alligevel Thorvald Aagaard en chance.
Povl Christian Balslev, som er komponist og
organist ved Vor Frue kirke i Svendborg, vil
fortælle os om Aagaards liv med musikken.

Ny udstilling i salen:

Karen og Peter Møller
udstiller malerier
Af Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

D

et er meget forskellige udtryk, der
møder øjet, når vi åbner op for en ny
udstilling i salen. Ægteparret Karen
og Peter Møller fra Brændekilde glæder os
de næste måneder med kunst på væggene.
Selvom de to kunstnere begge nyder at tage
rundt i naturen og lade sig inspirere, så har
de meget forskellig malestil:
Peter foretrækker at male meget naturali
stisk, som regel med dyr eller landskaber
som motiv. Selvom man i Karens malerier
også kan møde både elefanter, giraffer, aber
og papegøjer, så er hun mere optaget af legen
med farverne og eksperimenterne: ”Måske
kommer der noget godt ud af det, måske
ikke, det er altid spændende at af
prøve
idéer”, fortæller hun.
Det kommer der både abstrakte og figurative
motiver ud af, men hænder det, at et dyr duk
ker op på lærredet, så er det arter, som ingen
zoolog ville kunne artsbestemme.

Karen har siden 1999 malet på Den Ny Kunst
skole, Pårup Aftenskole. Hun har flere gange
fået optaget billeder på den censurerede
udstilling Kunstnernes Sommer
udstilling i
Tistrup. Nogle af Karens dyrebilleder kan ses
i Patienthotellets café på OUH.
Peter begyndte at male i 2010. Han udstillede
sidste år på udstillingen ”Fredag” på Filosoffen.

Fernisering i
mødesalen
Søndag den 3. november efter
gudstjenesten kl. 16.00
Peter og Karen fortæller om malerier
ne og arbejdet med dem. Udstillingen
kan ses indtil slutningen af februar
2020, når der er arrangementer i
salen. Udstillingen kan også ses ved at
kontakte Malene Aastrup.
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Kirkekoncert med Ryslinge Sangkor og julehygge i salen
Tirsdag den 10. december kl. 19.00
Korets repertoire spænder over både nyere og ældre værker. Bagefter
synger vi julen ind i mødesalen og hygger med æbleskiver og gløgg.

Bogklub
Tirsdag den 10. december kl. 10.00-12.00
Vi læser Haruki Murakami: Hør vinden synge.

Adventsmøde – musikgudstjeneste og adventshygge i salen
Søndag den 1. december kl. 13.30-17.00
Efter gudstjenesten gløgg, æbleskiver og hygge i mødesalen. Sang
omkring det store juletræ ved præstegården.

DECEMBER

Hyggeaften med x-konfirmander
Torsdag den 21. november kl. 19-21.30
Vi inviterer tidligere konfirmander til en hyggeaften i mødesalen.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 19. november kl. 19.00-22.00
Foredrag: Johannes Nørregaard Frandsen om sprog. Benny Andersen
sange sunget af Trine Lunau og udlagt af Malene Aastrup. Entré inkl.
kaffe og kage: 60 kr.

Kirkekoncert med Vokalgruppen Fontana
Onsdag den 13. november kl. 19.30 i Nazarethkirken
Samarbejde med Ryslinge Frimenighed. Repertoiret spænder fra
renæssancesatser over nyere klassisk musik til rytmiske arrangementer.

Stjernestund – godnathistorie og fællesspisning
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 17.00-18.30. Læs mere i boks.

Bogklub
Tirsdag den 12. november kl. 10.00-12.00
Vi læser Jon Kalmar Steffansson: Fisk har ingen fødder.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 5. november kl. 19.00-22.00
Om skyld og skam ved sognepræst Dorte Tofte Hansen, samt musik
med Mikkel Crone Nielsen. Entré 60 kr. inkl. kaffe og kage.

Allehelgen– musikgudstjeneste, lystænding og fernisering
Søndag den 3. november kl. 16.00-18.00
Til Allehelgen tænder vi lys og mindes vores kære. Under gudstjenesten
medvirker sangerinde Trine Lunau. Efter gudstjenesten suppe i møde
salen og fernisering af Karen og Peter Møllers billeder.

NOVEMBER

Kalender

KREA-aftner i mødesalen
Hver onsdag kl. 19.00-21.30
mødes de, der har tid og lyst
og er kreative med håndar
bejde. Vi starter onsdag den
2. oktober og fortsætter efter
jul til det bliver forår.

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.

Litteraturkreds om sorg
Første tirsdag i hver måned
mødes vi og taler om glæde
og sorg. Tilmeld dig på maa@
ryvm.dk

Læs mere om arrangementerne på www.ryvm.dk

Fastelavn
Søndag den 23. februar kl. 13.30
Gudstjeneste i kirken og fastelavnsfest i mødesalen.

Bogklub
18. februar kl. 10.00-12.00
Vi læser Klaus Berntsen: Erindringer fra barndom og ungdom.

Fynske fyrtårne: Thorvald Aagaard og den fynske sang
Tirsdag den 18. februar kl. 19.30
Om Thorvald Aagaard ved Povl Chr. Balslev. Se mere side 8.

Vintermøde med tidligere kirkeminister Mette Bock
Søndag den 9. februar kl. 13.30. Læs mere i boks.

Kyndelmisse – musikgudstjeneste
Søndag den 2. februar kl. 16
Efter gudstjenesten pandekager, øl, vand og fællessang i mødesalen.

FEBRUAR

Fynske fyrtårne: Carl Nielsen i ord og toner ved Sonja Skygebjerg
Tirsdag den 28. januar kl. 19.30
Om digteren og komponisten Carl Nielsen. Se mere side 8.

Bogklub
Tirsdag den 22. januar kl. 10.00-12.00
Vi læser Carl Nielsen: Min fynske barndom.

Fynske fyrtårne: Fortællingen om Klaus Berntsen ved Birte Fanøe
Tirsdag den 14. januar kl. 19.30
Fortælling om politiker og skolemand Klaus Berntsen. Se mere side 8.

Stjernestund – godnathistorie og fællesspisning
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17.00-18.30. Læs mere i boks.

Ryslingemødet
Søndag den 5. januar kl. 13.00-17.00. Læs mere i boks.

Klubaften for børn og unge
Fredag den 3. januar kl. 17.00-22.00
Sidste års konfirmander inviterer børn og unge i alderen fra 10-18 år til
en hyggelig aften med leg, spil, film og pizza.

JANUAR

Musikgudstjeneste med Svendborg Kammerkor
Søndag den 15. december kl. 11.00
Et udpluk af kendte julesange suppleret med andre værker.

Luciaoptog
Torsdag den 12. december kl.16.30 fra Ryslingehallen
Fælles optog op til høj- og efterskolens plads omkring gadekæret.
Fællessang og Luciatale ved højskoleforstander Helge Andersen Lund.

Vintermøde med tidligere
kirkeminister Mette Bock
Søndag den 9. februar kl. 13.30
Gudstjeneste og foredrag:
Genforeningen – historien
om håb, glæde og skuffelse.
Fra fjendskab til samarbejde.
Foredraget vil dels tage
afsæt i de historiske kends
gerninger, dels i Mettes egen
familiehistorie.

Ryslingemødet
Søndag den 5. januar
kl. 13.00-17.00
Fælles gudstjeneste ved Male
ne Aastrup i Nazarethkirken.
Herefter Ryslingemødet på
højskolen med foredrag ved
Jesper Theilgaard og koncert
med Tom Bjerg. Se program
met på www.ryvm.dk.

Stjernestund – godnat
historie og fællesspisning
Tirsdag den 12. november og
14. januar 2019 kl. 17.00-18.30
Kirken er fuld af levende lys
og I kan slå jer ned på puder
og tæpper, mens I lytter med
på en af bibelens spændende
fortællinger. Herefter børne
venlig mad lavet af frivillige
hænder i mødesalen. Bedste
forældre med børnebørn er
også velkomne.
Maden koster kr. 20,- for
voksne. Børn spiser med
gratis. Tilmelding senest søn
dagen før på maa@ryvm.dk.
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Kirkehøjskolen
midt på Fyn
Tirsdag 5. november kl. 19.00 – 22.00

Tirsdag 19. november kl. 19.00 – 22.00

Skam og skyld – og lidt om kunst,
litteratur og engle ved Dorthe Tofte
Hansen, sognepræst i Dalum.
I det autobiografiske romanværk ”Min
Kamp” skriver Karl Ove Knausgård om
nedture, om svigt og forelskelser og om
kampen for at blive forfatter. Men først
og fremmest handler ”Min Kamp” om
at være et menneske, og om at man ikke
kan leve livet uden at pådrage sig skyld.

Kovendinger – liv i sproget ved Johannes Nørregaard
Frandsen, sprogforsker SDU.
Der er liv i sproget! Sproget, det talte og skrevne dansk, er i sta
dig udvikling. Johannes giver eksempler på sprogets skønne og
skæve liv i afslappet form med plads til spidse bemærkninger
og humoristiske eksempler fra den magiske kuffert, vi kalder det
danske sprog.

Danske sange ved frimenighedspræst Mikkel Crone
Nielsen, Ryslinge.
I september 2018 udgav Mikkel Crone Nielsen EP’en Arnakke
med en håndfuld selvgjorte danske sange, der på mange må
der læner sig op ad og udspringer af kristendommen. Mikkel
fortæller om arbejdet med at skrive sangene og spiller nogle
af dem. I pausen mellem de to foredrag afholdes en kortfattet
generalforsamling for Kirkehøjskolen Midt på Fyn. Dagsorden
ifølge vedtægterne.

Forundringsparat – Benny Andersen
sange ved valgmenighedspræst
Malene Aastrup og sangerinde
Trine Lunau.
”Jeg er en helt almindelig mand”, sagde
Benny Andersen. Men helt almindelige
er hans digte ikke. De emmer af barn
lig nysgerrighed og et livsmod, som de
fleste kun tør d
 rømme om. Hvad var
Benny Andersen for et menneske og

hvad siger hans digte om alle os andre almindelige mennesker?
Vi skal både lytte til sange, have udlagt sange og selv synge.
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Nyt fra
bestyrelsen

Af Niels Rasmussen,
formand

V

i siger, at kirken er bygget af levende
stene – og det er sandt. Hen over som
meren har frivillige været i gang man
ge timer med at vedligeholde vores smukke
præstegård: Fornyelse af præstegårdshaven,
maling af vinduer og andre praktiske op
gaver. Tak til alle som på den ene eller den
anden måde har bidraget til det og alle de
andre aktiviteter, vi har.
Renovering af kirken
I 2010 gennemgik Nazarethkirken en meget
omfattende indvendig restaurering. Den
gang vidste vi, at kirkens tag var i ret dårlig
stand, og at der var problemer med fugt i
murværket (men ikke mere, end at det var
forsvarligt at vente). Nu er tiden kommet til
at tage hul på det omfattende og bekostelige
arbejde, der bl.a. omfatter: nyt tag med fast
undertag, sugfjæle, tagrender, fugtsikring af
sokkel og mure, kalkning af mure, drænarbej
de og nye tagbrønde samt terrænregulering,
så vand ledes bort fra bygningen. Undervejs
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vil kirken være pakket ind i stilladser og pre
senninger i flere måneder, men heldigvis kan
kirkerummet bruges under hele forløbet.

Har du lyst til
at bidrage?

Den store renovering er nødvendig for at kir
ken kan holde 100 år mere. Vi har søgt og fået
fondsmidler, og vi vil også gerne give menig
heden og folk udefra mulighed for at give et
bidrag til renoveringen. Alle bidrag er natur
ligvis fradragsberettigede.

Det kan du gøre på denne konto i
Sparekassen Fyn: Reg. 0828 konto
0001645838. Skriv dit navn i referen
cefeltet for at få fradragsret. Navnet
ses alene af vores forretningsfører.

Mere sang og musik i kirken
I august blev vores nye digitalflygel indvi
et. Tak til Lokalforeningspuljen, Entrepre
nør Marius Pedersens fond og Den Faber
ske Fond, der gjorde det muligt og til John
Godtfredsen Musik, som vi har indkøbt det
igennem. Det var fantastisk at høre, at et
flygel på en måde understøtter sang mere
end orglet gør. Vi er begunstiget med en sjæl
dent dygtig organist i kirken. Hver gang Birgit
Nedergaard sætter sig til tangenterne skaber
hun oplevelser for alle. Vi har også været så
heldige at kunne udvide vores antal af kirke
sangere fra to til fire. Velkommen til Gitte

Rasmussen og Kalina Cecilie Olsson Hans og
tak til Karen Rosager og Elin Jeppesen, der
fortsat vil synge i kirken.
Nye medlemstakster
I foråret 2019 vedtog bestyrelsen, at vores
unge medlemmer nu først fra de fylder 25 år
betaler det fulde medlemsbidrag. Samtidig
fortsætter vi med et bundfradrag på 10.000
kr. for alle medlemmer, hvad især tilgodeser
medlemmer med lav indkomst.
0-14 år: Gratis
15-18 år: 150 kr./år
18-24 år: 	Ved indtægt under 100.000 kr./år
betales 500 kr./år.
	Ved indtægt over 100.000 kr./år
lignes som voksen (25+).
25+:	1,65% af den skattepligtige
indtægt med bundfradrag
på 10.000 kr./år, dog min.
1500 kr./år.
Medlemsbidrag til Ryslinge Valgmenighed er
fradragsberettigede.
Vil du stadig have kirkebladet i
postkassen?
Kirkebladet udkommer tre gange om året
og kommer både på mail og i postkassen.
Hvis du fremover kun ønsker at få kirke
bladet 
digitalt, kan du tilmelde dig vores
nyhedsbrev. Giv os besked, hvis vi ikke læn
gere skal sende et fysisk kirkeblad til dig på:
lone@rosagerregnskab.dk.

Forny din skatte
mappe for at få
fradrag
For at du kan få fradrag for dit
medlemskab, er det nødvendigt, at
du giver valgmenigheden adgang
til din skattemappe. Gør du ikke
det, trækkes du det fulde beløb.
Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år.
Sådan giver du adgang:
- Login med NemID på skat.dk
- Klik på ”Profil” øverst til højre og
vælg punktet ”Giv adgang til råd
givere/andre”
- Klik på ”Opret ny”og skriv frimenig
hedens CVR-nummer: 57101512
- Bekræft CVR-nummeret
- Klik på ”TastSelv borger” og vælg
”Skatteattest med indkomst
oplysninger”
- Sæt flueben i den lille firkant ud for
punktet og klik på Godkend
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Særlige
sensommerdage
Af Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

D

en 1.-3. august var præstegården
fuld af sang, latter og leg. Valg
menighedens første Sommercamp
for børn, forældre og bedsteforældre løb af
stablen. Vi har interviewet både en deltager
og en frivillig for at høre, hvad de har fået ud
af at deltage i Sommercampen.
Fuld fart og ned i gear
For Inge Dyrhave fra Ryslinge har det været
en helt særlig oplevelse at være med på cam
pen. Hun havde inviteret sine tre børnebørn,
Ester på 8, Aksel på 9 og Ronja på 9 med –

og det var et hit. Børnene byggede robotter
og sang MGP-sange, mens Inge deltog på
Carl Nielsen workshop. De deltog alle fire på
Natur og Spejd workshoppen. En af de ting,
de alle fire var særligt glade for, var afslutnin
gen på dagen i kirken:
- Afslutningen i kirken gav tid til at falde ned
og få ro på ovenpå en begivenhedsrig dag.
Det var også dejligt for børnene. Den sidste
dag, hvor vi ikke skulle mødes i kirken til
sidst, sagde Aksel til mig: ”Skal vi ikke hen i
kirken?”, fortæller Inge og glæder sig over, at

børnebørnene har fået indblik i, hvad kirken
kan.
Der er sat X i kalenderen næste år
Også morgenerne, hvor hele flokken samle
des om flagstangen i præstegårdshaven og
sang dagen godt i gang med ”I Østen stiger
solen op”, gjorde indtryk på både Inge og
børnebørnene, som i løbet af dagene fik nye
venner hver især. Her var der nemlig plads og
rum til at indgå i nye fællesskaber. Og de er
alle fire enige: De kommer igen næste år.
Et hav af frivillige hænder
Inge er imponeret og taknemmelig over den
store indsats, de mange frivillige har gjort for
at skabe nogle fantastiske dage for børn og
voksne. Og netop de frivillige kræfter var helt
afgørende for, at campen kunne realiseres.
Nogle af dem, der gav en stor hånd med,
var ægteparret Dorte og Jørgen Larsen, som
ledte en Natur og Spejd workshop og en
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r obotworkshop, der begge var populære. Da
de blev spurgt, om de ville være med, skulle
der ikke overvejes meget, før de sagde ja.
Faktisk sagde de ja, før de havde tjekket, om
de overhovedet kunne de dage.
Jørgen har startet Teknologiskolen i Odense,
hvor 6-16-årige hver uge mødes for at
lege med robotteknologi. Dorte har været
spejderleder i mange år, og de tænkte b
 egge,
at det kunne være sjovt at være med. Men
selvom de var arrangører, gav Sommer
campen dem også noget andet:
- For mig var det fantastisk at mærke fælles
skabet på en ny måde og hyggeligt at være
sammen med andre familier med børn, siger
Dorte, som var deltager på andre workshops
sammen med sin datter, Agnes, på 6 år, når
hun havde fri fra sin egen.
STOR TAK til alle frivillige, som hjalp med
at gøre dagene helt specielle og alle, der var
med.
Bliv frivillig på Sommercamp
Kunne du tænke dig at være med til at give
børn og voksne en uforglemmelig oplevel
se, når vi næste år holder Sommercamp? Så
skriv til Malene på maa@ryvm.dk. Alle kræf
ter kan bruges; skriv gerne, hvad du har lyst
til at byde ind med.
Se flere billeder på ryvm.dk.
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Jeg er der
for dig

Af Malene 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 9.-10.
november, den 23.-24. november og
den 7.-8. december. Desuden holder
Malene ferie fra den 18.-25. januar og
den 10.-17. februar 2020.
Frimenighedspræst Mikkel Crone
Nielsen passer embedet og kan
kontaktes på 2371 6568, hvis der er
brug for en præst i det tidsrum.
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Præsten er på arbejde søndag formiddag,
men hvad laver hun resten af ugen? Sådan
tænker mange og nogle få tør spørge. Jeg
forbereder gudstjenesten, vælger salmer og
skriver prædiken naturligvis, men derudover
består ugen af undervisning af konfirman
der, minikonfirmander, babysalmesang med
mødre og børn, foredrag og planlægning af
aktiviteter sammen med bestyrelsen. Jeg har
også mange samtaler. Samtaler med dåbs
forældre, brudepar og pårørende til afdøde.
Og måske samtaler med dig? Cyklen står klar,
så jeg kan komme ud til dig og bor du længe
re væk, så holder bilen klar i garagen.
En ung mand spurgte mig engang: "Hvorfor
besøger du kun de gamle?" Svaret er, at jeg
besøger alle. Det er underordnet, om du er
ung eller gammel, jeg taler med alle om hvad
det nu kan være, der gør ondt: Kæreste
sorger, kriser, depression, konflikter, sorg og
tristhed. Som præst har jeg tavshedspligt og
lægger gerne øre til dine sorger og bekymrin
ger. Tøv ikke med at ringe eller skrive til mig.

Gudstjenester
November

Januar

3/11 16.00
		
		
10/11	  9.30
17/11	  9.30
24/11	  9.30

1/1
16 .00 Nytårsdag ved Mikkel Crone Nielsen
5/1
13 .00 Helligtrekongersøndag ved Malene Aastrup
		
– ekstra musik ved Birgit Nedergaard
		Efter gudstjenesten Ryslingemøde
12/1 11.00 1. søndag efter Helligtrekonger ved Malene Aastrup
19/1 11.00 2. søndag efter Helligtrekonger
		
ved Mikkel Crone Nielsen
26/1 11.00 	3. søndag efter Helligtrekonger ved Malene Aasstrup

Allehelgen ved Malene Aastrup
– ekstra musik ved sangerinde Trine Lunau
Efter gudstjenesten fællesspisning og fernisering
21. søndag efter trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
22. søndag efter trinitatis ved Malene Aastrup
Sidste søndag i kirkeåret ved Mikkel Crone Nielsen

December
1/12 13.30 1. søndag i advent ved Malene Aastrup
		
– ekstra musik ved Karin Vium med flere
		
Efter gudstjenesten adventsmøde
8/12	  9.30 2. søndag i advent Mikkel Crone Nielsen
15/12 11 .00 3. søndag i advent Malene Aastrup
		
– ekstra musik med Svendborg Kammerkor
22/12	  9.30	4. søndag i advent ved Malene Aastrup
		
og Mikkel Crone Nielsen
		– De ni læsninger med konfirmander
		
fra valgmenighed og frimenighed
24/12 11.00 Juleaften ved Malene Aastrup – Familiegudstjeneste
24/12 14.30 Juleaften ved Malene Aastrup – Julegudstjeneste
24/12 16 .00 Juleaften ved Malene Aastrup – Julegudstjeneste
25/12	  9.30 Juledag ved Malene Aastrup
		
– ekstra julemusik ved Birgit Nedergaard
26/12 11.00 2. juledag Malene Aastrup
		
– ekstra julemusik ved Birgit Nedergaard

Februar
2/2
16 .00 4. søndag efter Helligtrekonger ved Malene Aastrup
		– ekstra musik ved Kalina Olsson Hans
		
og Gitte Rasmussen
		
Efter gudstjenesten kyndelmissefejring og fællesspisning
9/2
11 .00 Septuagesima søndag ved Malene Aastrup
		
Efter gudstjenesten vintermøde med Mette Bock
16/2 11.00 Seksagesima søndag ved Mikkel Crone Nielsen
23/2 13.30 	Fastelavnssøndag ved Malene Aastrup
		Familiegudstjeneste
		
Efter gudstjenesten fastelavnsfest

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.
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: birgit@cbmadsen.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:

