M a r t s 2020 – ju n i 2020

75-året for
Dan ma rks befrielse
Andagt og fællessa ng 5. maj kl. 20

Vi sendes ud i verden som lysets børn
med Guds stemme og ord i ryggen.
Giv lyd og send kærligheden videre
med kærlige frekvenser.
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Kom til morgensang
i kirken
6. marts kl. 9.00-9.30
3. april kl. 9.00-9.30
1. maj kl. 9.00-9.30
5. juni kl. 9.00-9.30
Der er pause i juli og august,
men morgensang starter op igen
4. september.

Morgensang
gør glad
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder | Foto: Rie Thygesen

D

er er mange kirker, hvor teksterne i
salmerne kun kan høres takket være
kirkesangerne. Sådan er det ikke i
Ryslinge Valgmenighed! Der er ikke mange
andre menigheder, hvor sang betyder så meget, som det gør her. Men selvom vi elsker at
synge, er der stadig salmer og sange, som vi
ikke kender. Og nye kommer hele tiden til.
Derfor vil vi gerne give alle muligheden for at
udvide repertoiret og lære nye sange og salmer med et nyt tiltag: Morgensang. Vi mødes
hver den første fredag i måneden i Nazareth
kirken kl. 9.00-9.30 og synger sammen.
Fællessang skaber et særligt fællesskab.
Når vi synger sammen, sker der noget helt
fantastisk. Vi synkroniseres i en fælles vejr
trækning. Og så lagrer sungne ord sig i v ores
sind og hukommelse på en særlig måde. Men
vigtigst af alt: At begynde dagen med at synge er en god start, fordi det gør glad uanset,
om du synes, at du kan synge eller ej. Her
er plads til både ’brummeren’, den, der ikke

rammer tonerne helt præcist, og den rutinerede sanglærke. Fællessang er mere end rene
toner og dejlige tekster og melodier – det er
at være aktiv i et fællesskab og opleve glæden
ved det.
Morgensang i Nazarethkirken er et sam
arbejde med Ryslinge Frimenighed.
Morgensangen ledes af frimenighedspræst
Mikkel Crone Nielsen og valgmenigheds
præst M
 alene Aastrup i fællesskab med
vores o
 rganist, Birgit Nedergaard Madsen.
Birgit glæder sig til at komme lidt tættere på
deltagerne, end når hun om søndagen sidder
oppe på ’loftet’ ved orglet. Hun vil til morgen
sang akkompagnere på det nye digitalflygel.
Lad os synge sammen. Du vil gå gladere
hjem, end du kom. Vel mødt!

3

Nat i Nazarethkirken
Tekst/foto: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

H

vert år tager Malene Aastrup konfirmanderne med på studietur til
København. På turen er der plads
til både hygge og besøg ved monumenter og
vartegn. I år blev de ni konfirmander efter et
besøg i Københavns Domkirkes natkirke så
begejstrede, at de har taget ideen med hjem
til Ryslinge. Nu inviterer de menigheden i
natkirke den 15. marts.

To af de konfirmander, som var med på
turen, er Karoline Birkeland og Martin Emil
Hansen. Hverken Karoline eller Martin havde prøvet at være i natkirke før, og de synes
begge, at det var en meget anderledes oplevelse, end de er vant til, når de kommer i
kirken:
- Folk lå på gulvet og slappede af. Hvis man
havde lyst, kunne man skrive nogle ønsker
eller bede til Gud. Der var også dejlig musik
og levende lys. Det var meget smukt. Kirken
var meget smuk og stor, fortæller Karoline.
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Martin, som også har været i kirke om aftenen til Halloween, er overbevist om, at natkirke ville få flere til at komme i kirke:
- Det er vigtigt at det er mørkt. Det gør noget særligt. Det gør det også, når vi holder
halloweenkirke. Så er der levende lys. Det
er noget andet, noget nyt, som man ikke er
vant til. Jeg tror, at der er flere, der vil komme
i kirke om aftenen, siger han.

Plads til nye traditioner
På vej videre fra natkirken i København talte
konfirmanderne om, at de havde følt sig rigtig godt tilpas. De mærkede en form for kontakt med Gud og dem, de havde mistet, mens
de var i kirken. Oplevelsen satte sig spor og
gav konfirmanderne lyst til at lave natkirke
i Nazarethkirken. De ville gerne give andre
den samme dejlige oplevelse af en ander
ledes kirkegang.

- Jeg tror, det kan blive hyggeligt i vores kirke,
og vi vil gerne lave en ny tradition i Ryslinge,
fortæller Martin. Han håber, at der bliver natkirke i Nazarethkirken en gang om måneden,
og synes, at det burde være i alle byer, fordi
det er anderledes end søndagsgudstjenesten.
- Natkirke er en speciel måde at gå i kirke
på. Det er for hele familien, og man behøver
ikke være der hele tiden. Til en almindelig
gudstjeneste kan man godt blive utålmodig.
Her bestemmer man selv, hvornår man vil
komme og hvad man gerne vil lave, fortæller
Martin.
Fornemmelse af Gud
De seneste måneder har konfirmanderne
forberedt sig og planlagt, hvilke aktiviteter,
der skal være i kirken sammen med præst
Malene Aastrup. Hun har længe gerne villet
lave natkirke i Nazarethkirken og glæder sig
over, at konfirmanderne tager initiativet:
- Efter besøget i natkirken talte konfirmanderne om, at det var som om, at Gud var der.
Det gør mig håbefuld på kirkens vegne. Det
viser, at der i virkeligheden ikke skal så meget til for at mærke Guds tilstedeværelse. Det
er dejligt, at de har lyst til at lave natkirke i
Nazarethkirken. Jeg glæder mig meget til at
gøre det sammen med dem.
For Karoline har det været sjovt at være med
til at arrangere natkirke og give noget videre
til dem, der kommer.

- Vi har gjort noget ud af det, vi selv synes
var godt i natkirken i København. Vi vil gerne give dem, der kommer i Nazarethkirken
oplevelsen af at komme ind i et rum, hvor
man kan lukke alt andet ude og bare være i
sig selv.

Kom i natkirke
15. marts kl. 19-21
Program
19.00	Musik i kirkerummet ved organist Birgit Nedergaard Madsen
19.30	Digtoplæsning ved
konfirmander
20.00	Klaver og solosang ved
konfirmander
20.30	Andagt ved valgmenigheds
præst Malene Aastrup.
Oplæsning af bønner
Ud over programmet har konfirmanderne indrettet et læsehjørne, et
lystændingshjørne, et afslapnings
hjørne og et bønnehjørne, hvor du kan
skrive en bøn eller en hilsen til nogen,
du har mistet.
Konfirmanderne håber at se rigtig
mange i kirken den 15. marts, hvor der
er plads til ro og eftertænksomhed.
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Lyden af kærligh
Uddrag fra prædiken juledag 2019 ved valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup | Foto: heykommunikation.dk

E

n mand på omkring 30 år bor alene i
en lejlighed. Hver dag i december står
han op, spiser morgenmad, gør sig
klar, tager den nystrøgne skjorte på, tager på
arbejde, ordner praktiske gøremål på vejen
hjem og pynter så sit juletræ. Under juletræet
ligger der én gave.
Nogle aftner ligger han vågen i sin seng, vender og drejer sig og i hans øjne er der både
vemod og glæde. Hver morgen sidder han
ved køkkenbordet og kigger over på kalenderen på væggen. December er helt særlig for
ham. Hver dag går han hen og sætter et kryds
i kalenderen og tæller ned til juleaften.
Så kommer endelig juleaften. Han tager en
dyb indånding og sætter sig godt til rette
ved bordet. Han lukker gaven op. Det er en
æske med kassettebånd. Han tager det sidste bånd i rækken og sætter det i en gammel
kassettebånd
optager. En varm kvinde
stemme siger:
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”Hej, det er mor. Glædelig jul. Endnu et år
er gået. Denne gang vil jeg begynde med at
sige noget, jeg ikke har sagt før. Tak! Tak fordi du giver dig tid til at huske mig efter alle
disse år. Jeg kan ikke forstå du snart bliver 30
år. Jeg ville ønske jeg kunne se, hvor stor du
er blevet. At jeg kunne se, hvilken mand du
er blevet til. Jeg ved, at jeg ville være så stolt
af dig… der er en pause. Så siger hun… Så…
det var det… Mit sidste bånd. Jeg ville ønske
jeg kunne blive ved med at tale til dig hver
eneste jul. Hun sukker… Men det er tid til at
sige farvel. Husk, hvor meget jeg elsker dig.
Glem det aldrig! Jeg vil altid være din mor.”
Manden nikker og hvisker ja… Han kær
tegner båndet med en finger som for at røre
sin mors stemme en sidste gang, imens en
tåre finder vej til øjenkrogen.
Den unge mands længsel og glæde er at vente på at høre sin mors stemme. Det er hans
bedste julegave. Hvert år tænder han for et

nyt bånd og hører lyden af sin mors stemme.
Selv om hun ikke har været der i mange år,
har hendes stemme og opmuntrende ord
hver jul givet ham håb til livet.
Det, vi ønsker os mest, kan ikke købes. At
høre vores kæres stemme, forældre, bedsteforældre, børn, søskende og gode venner.
Levende såvel som døde. Vi tænker ikke over
det, men lydene gør noget ved os. Stemmerne er med til at stemme vores sind. Vi kan
høre, om stemmen er glad, vred, trist eller
irriteret. Vi aflæser det hele i stemmen.
”Ordet skaber, hvad det nævner”, sagde
Grundtvig. Og han har ret, men ordene kan
siges på mange måder. Og måden, det bliver
sagt på, er afgørende for forståelsen.
Vi forstår godt, hvis ord og toneleje ikke passer sammen. Hvis kærlige ord bliver sagt
med en hård stemme, eller hårde ord bliver
sagt med en kærlig stemme. Så er det stem-

hed
men, som stemmer dig og ordene hører du
ikke. Hæse, væmmelige stemmer stresser
dig og rolige kærlige stemmer kan få dig til
at f alde ned.
Lyde gør noget ved os. Hvis der hele tiden
bliver råbt og skreget, hvis der er for mange
stemmer på samme tid, så påvirker det os
negativt.

Der bliver talt mere og mere om lydterapi.
At musikken kan lindre vores smerte. At
toner har betydning og kan ændre sind og
celler. Nogle går til andagter med klangskåle.
I h
 induisme og buddhisme taler man om
det store ”Ohm” og mange mediterer over
lyden. Den lyd, som Gud skabte verden med.
Lyde har frekvenser. Det er ikke alle lyde, vi
kan høre. Ligesom hunde har en tusindfold
bedre lugtesans end mennesker, på samme

måde kan dyr høre lyde, som vi slet ikke opfatter.
Vi lægger mest at alt mærke til lyset som det
afgørende i skabelsesberetningen. Vi glemmer let, at ordet og lyden følger med, når
Gud skaber. ”Der skal blive lys”, sagde Gud.
Og der blev lys.”
Siden lod Gud sig føde som menneske og
trådte på den måde over historiens tærskel
og ind i vores tilværelse. Guds stemme kom
ind i vores verden med det lille Jesusbarn og
Jesus talte til os med en visdom og indsigt,
som verden ikke har kendt magen til.
Julemysteriet er ikke en virkelighed uden
os. Guds ord skal forvandle os og gøre os til
kærlighedens og fredens budbringere i verden. Vi sendes ud i verden som lysets børn
med Guds stemme og ord i ryggen. Giv lyd
og send kærligheden videre med kærlige frekvenser.
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Stjernestunder
for hele familien
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder | Foto: Rie Thygesen

I

Ryslinge Valgmenighed har vi også fokus
på børnene. Vi vil gerne gøre valgmenigheden til en naturlig del af livet. Det gør
vi blandt andet ved at lave arrangementer
for hele familien, som kan give forældre og
bedste
forældre lyst til at tage deres børn
og børnebørn med og introducere dem til

Kom med til
Stjernestund
Tag hele familien med 25. marts
kl. 17.00-18.30 i Nazarethkirken.
Maden koster 20 kr. for voksne.
Børn spiser med gratis. Tilmelding
senest 22. marts på maa@ryvm.dk.
Bliv frivillig
Har du lyst til at lave et måltid mad til
Stjernestund, så skriv til Malene på
maa@ryvm.dk.

kirken og menigheden. Ambitionen er, at
der skal være 10 arrangementer for børn hen
over året.
Et af de seneste tiltag er ”Stjernestund”:
Hygge med bibelfortællinger i kirken efterfulgt af aftensmad lavet af frivillige hænder i
mødesalen. For småbørnsmor Sarah Bilberg
Lykke Nordtorp er Stjerne
stund et meget
rammende ord for arrangementet:
- Jeg synes, det er en lille fest i hverdagen at
være med. Børnene er fuldt optaget og følger
interesseret med. Som forældre er det dejligt
at det slutter med aftensmad, så man ikke
skal tænke på det, fortæller hun. Hun er glad
for tidspunktet, som betyder, at alle kan være
med.
- Jeg havde mine to børn Kirsten på 2½ år og
Aksel på 10 måneder – og farmor – med. De
elskede det alle sammen. Jeg kommer mere i
kirke, når jeg kan have børnene med, siger hun.

Sæbebobler og hygge
Hvis nervøsitet over urolige eftermiddagsbørn afholder en fra at komme, har Sarah
et par beroligende ord: Man skal ikke være
nervøs for at børnene bliver trætte, det er der
plads til.
- Man kan bare komme og være sig selv, fordi
det foregår i øjenhøjde med børnene. Sæbe
bobler og god stemning kan gøre meget, smiler hun.
Aftenen er ikke kun en stjernestund for
børnene. Hun får også selv noget ud af fortællingerne:
- Malene er super god til at fortælle, og jeg får
da også lige genopfrisket nogle ting. Og så er
det hyggeligt at snakke bagefter. Man møder
nogen, man ellers ikke ville have talt med.
Derfor er Stjernestund en god måde at få nye
bekendtskaber og dyrke fællesskabet på.
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Påskefrokost
Skærtorsdag 9. april 12.00
Vær med, når vi spiser påskefrokost sammen efter gudstjenesten.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag 7. april 12.00-14.00
Tilmelding til Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.

Familiegudstjeneste med påskeskattejagt
Søndag 5. april 13.30 i Nazarethkirken. Læs mere i boks

Syng dig glad: Morgensang i Nazarethkirken
Fredag 3. april kl. 9.00-9.30. Læs mere s. 2-3

APRIL

Stjernestund
Tirsdag 25. marts 17.00-18.30. Læs mere på side 8-9.
Hyggestund for familier og alle, der har lyst til at være med til at høre
bibelfortællinger i Nazarethkirken. Herefter fællesspisning i mødesalen.

Generalforsamling med valg til bestyrelsen
Søndag 22. marts 12.00
Læs mere om opstilling og valg på s. 14-15. Valgmenigheden er vært ved
frokost. Tilmeld dig frokost på elisabetlycke@gmail.com eller 2172 0918.

Bogklub: ”Thorvald Aagaard” af Poul Christian Balslev
Tirsdag 17. marts 10.00-12.00

Natkirke
Søndag 15. marts 19.00-21.00. Læs mere s. 4-5
Oplev en anderledes stemningsfuld kirkegang, end du er vant til.
Arrangeret af konfirmander og x-konfirmander.

Syng dig glad: Morgensang i Nazarethkirken
Fredag 6. marts kl. 9.00-9.30. Læs mere s. 2-3

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag 3. marts 12.00-14.00
Tilmelding til Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.

Fernisering i mødesalen: Lissy Wiborg og Erik Wiborg
Søndag 1. marts 10.30. Læs mere s. 16
Fernisering på udstilling af patchwork og keramik.

Konfirmander arrangerer gudstjenesten
Søndag 1. marts kl. 9.30
Kom og bak konfirmanderme op, når de prøver, hvordan en
gudstjeneste tilrettelægges og afholdes.

MARTS

Kalender

Årsmøde for Grundtvigske
Fri- og Valgmenigheder
Lørdag 6. og søndag
den 7. juni
Tag med på et spændende
højskoledøgn i Genforenin-

75-året for Danmarks befrielse: Andagt og fællessang
Tirsdag 5. maj 20.00-21.30
Stemningsfuld aften i
Nazarethkirken i anledning
af 75-årsdagen for befrielsen.
Der vil traditionen tro være
levende lys i alle kirkens
vinduer, når vi sammen mindes og tænder lys for fred.

Familiegudstjeneste med
påskeskattejagt
Søndag 5. april 13.30 i
Nazarethkirken
Anderledes påskegudstjeneste for børn og voksne,
hvor vi gennemgår alle
påskedagenes indhold,
mens vi bevæger os rundt
i kirkerummet og på kirke
gården. Tilmelding til Malene
Aastrup på maa@ryvm.dk
senest 1.april, så sørger vi for,
at der er påskeæg til alle.

Midsommerfejring
Tirsdag 16. juni 19.00-21.30 i mødesalen. Læs mere i boks

Årsmøde for Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder i Rødding
Lørdag 6. og søndag 7. juni. Program og tilmelding på ryvm.dk.

Grundlovsmøde
Fredag 5. juni 12.00-16.00
Vi fejrer demokratiet. Aktiviteter for alle aldrer og tale ved formand for
SF Pia Olsen Dyhr. Se program på ryvm.dk.

Syng dig glad: Morgensang i Nazarethkirken
Fredag 5. juni 9.00-9.30. Læs mere s. 2-3

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag 2. juni 12.00-14.00
Tilmelding til Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.

Fællesspisning med Ryslinge Frimenighed i mødesalen
Mandag 2. pinsedag 1. juni 17.00
Valgmenigheden er værter ved den traditionsrige pinsesammenkomst.
Medbring en ret til et fælles bord. Tilmelding er ikke nødvendig. Efter
måltidet er der gudstjeneste kl. 19.00 i Nazarethkirken.

JUNI

Forårsmøde med foredrag om det grundtvigske i dansk kirkekunst.
Søndag 17.maj 13.30. Læs mere i boks

Andagt og fællessang i Nazarethkirken i anledning af 75-året for
Danmarks befrielse
Tirsdag 5. maj 20.00-21.30. Læs mere i boks.

Litteraturkreds om sorg
Tirsdag 5. maj 12.00-14.00
Tilmelding til Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.

Syng dig glad: Morgensang i Nazarethkirken
Fredag 1. maj 9.00-9.30. Læs mere s. 2-3

MAJ

Gåtur i Lodskov med Malene Aastrup
Søndag 26. april 12.00 ved Nazarethkirken
Efter gudstjenesten tager vi os selv, hinanden og madkurven under
armen og vandrer ud i foråret. Malene Aastrup guider os på turen nær
hendes barndomshjem. Vi tilpasser turen, så alle kan være med. Sørg
for passende påklædning til det danske forår og vandresko samt gerne
et siddeunderlag.

Fernisering: Konfirmandernes påskebilleder
Langfredag 10. april kl. 11.00 i forbindelse med gudstjenesten i
Nazarethkirken

 rokosten koster 100 kr. – afregning på dagen. Tilmelding til Malene
F
Aastrup senest fredag 3. april på maa@ryvm.dk.

KREA-aftner i mødesalen
Hver onsdag kl. 19.00-21.30
mødes de, der har tid og
lyst og er kreative med
håndarbejde.

Babysalmesang
Hver torsdag kl. 11.00.
Babysalmesang er både for
ører, sanser og motorik.
Tilmeld dig og dit barn på
maa@ryvm.dk.

Hver uge

Midsommerfejring
Tirsdag 16. juni 19.00-21.30
Musikandagt i kirken med
vokalgruppen Kvint, stort
kaffebord og fællessang i
mødesalen. Tilmeld dig til:
Lise-Lotte Liengaard på
llliengaard@gmail.com eller
telefon 2890 2583.

Foredrag om det grundt
viske i dansk kirkekunst
Søndag 17.maj 13.30
Danske kirker rummer
betagende kunst, som kalder
på opdagelsesrejser. Birgitte
Bech er en erfaren formidler
med øjenåbnende teologiske
og kunsthistoriske vinkler.

gens tegn i Bovlund Frimenighed og på Rødding højskole. Program og tilmelding
på ryvm.dk.
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Det sker
i påsken
J

ulen varer lige til påske. Sådan synger vi, når vi danser rundt om træet juleaften. Virkelig
heden er, at påsken er den afgørende begivenhed i kristendommen. Derefter kom pinse
med Helligånden. Jesu fødsel blev lagt ind som jul, hvor der i forvejen blev fejret vinter
solhverv. Til påske døde og genopstod Jesus. Uden den utrolige begivenhed var kristen
dommen slet ikke blevet til.
Familiegudstjeneste med påskeskattejagt
Palmesøndag 5. april 13.30
En interaktiv gudstjeneste: Vi synger, b
 eder
og får lyst velsignelsen, mens vi bevæger os
rundt inden i og udenfor kirken og hører
om påskens forskellige højtidsdage. Vi leder
efter påskens budskab – og påskeæg.

Fernisering
Langfredag 10. april 11.00
Konfirmanderne har malet trosbekendelsen
med særligt fokus på de begivenheder, som
sker i påsken. Billederne kan ses i kirken i
forbindelse med gudstjenesten.
Gudstjeneste ved Malene Aastrup
Påskedag søndag 12. april 9.30

Tilmeld dig og dit barn på maa@ryvm.dk.
Gudstjeneste og påskefrokost
Skærtorsdag 9. april 2020 kl. 11.00
Pris pr. person 100 kr. Tilmelding Malene
Rask Aastrup senest fredag 3. april på maa@
ryvm.dk

Musikgudstjeneste ved Malene Aastrup
2. påskedag mandag 13. april 19.00
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Nyt fra
bestyrelsen
Tekst: Niels Rasmussen, bestyrelsesformand | Foto: Rie Thygesen

V

i er enormt privilegerede i Ryslinge
Valgmenighed. Der er så mange begejstrede mennesker, der gerne vil
kirken og menigheden. Det er godt, fordi det
betyder, at vi har mange kræfter til praktisk at
få løftet opgaverne på alle de aktiviteter, som
samlet udgør Ryslinge Valgmenighed. Det
er fantastisk at mærke, at alle tandhjul går
fint i hak i det imponerende netværk, som
danner forudsætningen for, at vi kan drive
valgmenigheden. Fakta er, at uden alle vores
frivillige, kunne det slet ikke lade sig gøre at
drive vores menighed.
Generalforsamling med valg til
bestyrelsen
Der er ordinær generalforsamling i Ryslinge
Valgmenighed søndag 22. marts kl. 12.00 i
Mødesalen på Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
ilmeld dig frokosten på elisabetlycke@
T
gmail.com, hvis du vil spise med.
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Der er i år fire bestyrelsesposter på valg. At
bestride en bestyrelsespost kræver, at du
jævnligt deltager i aktiviteterne og kan møde
op en gang om måneden til bestyrelses
møde. Til gengæld har du muligheden for at
få indflydelse og medbestemmelse på aktiviteterne.
Hvis du kunne tænke dig en plads i bestyrelsen eller ønsker at foreslå kandidater, så
mød op til generalforsamlingen. Her kan
du foreslå dig selv eller andre som kandidater til valget. Det er kutyme, at man ikke
foreslår kandidater, som ikke på forhånd har
tilkendegivet, at de er interesserede i at stille
op.
Alle forslag til kandidater listes op, både
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på
genvalg og nye kandidater. Inden valget til
bestyrelses
posterne har kandidaterne mulighed for at give en kort mundtlig præsentation af sig selv og hvorfor de stiller op.

Selve afstemningen er hemmelig og foregår
ved uddeling af stemmesedler. Du må stemme på det antal kandidater, der skal vælges.
Stemmetællerne finder de nye bestyrelsesmedlemmer samme aften.
Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med
formand, næstformand, protokolfører og
nødvendige udvalg.
Tak for alle bidrag til renovering
I 2019 samlede vi ind til renoveringen af kirkens tag, som trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der har bidraget
til indsamlingen. Vi er meget taknemmelige
for alle bidrag og det fine resultat som be
tyder, at kirken kan holde i mange år endnu.
Renoveringen går i gang allerede nu. Kirken
er fuld funktionsdygtig, men vil i det meste af
2020 – og muligvis ind i 2021 – være pakken
ind i stilladser og afdækning.
Medlemstakster
I sidste kirkeblad kunne du se nye medlems
takster. Det viser sig, at der var fejl i tallene. Vi
bringer her de rigtige tal. Bemærk, at unge op
til 25 år som noget nyt får et billigt medlem
skab.
• Op til 18 år gratis.
• Fra det fyldte 18 år til og med 24 år: 500 kr.
pr. år.
• Fra det fyldte 25 år betales 1,22% af den
skattepligtige indkomst dog mindst 1.500
kr. pr. år.

Medlemsbidrag opkræves pr. kvartal. Dit
medlemsbidrag er fradragsberettiget. For
at få fradraget skal du give adgang til din
skattemappe. Se, hvordan du gør det på
www.ryvm.dk/bliv-medlem/medlems
bidrag.
Begravelsesomkostninger i
valgmenigheden og Folkekirken
Der er mange fordele ved at være medlem
af en valgmenighed. En af dem er, at du kan
tage din præst med til kirkelige handlinger i
andre sognekirker, hvis du skulle ønske det.
Som medlem af en valgmenighed, er du
stadig medlem af Folkekirken som organisa
tion. Da vi som valgmenighed ikke økonomisk bidrager til sognekirker og sogne
kirkegårde, kan der komme merudgifter ved
brug af sognekirke og sognekirkegård – også
selvom du medbringer din egen præst.
Omkostningen ved at blive begravet på en
anden kirkegård end Ryslinge Valgmenigheds kan variere. De omkostninger vil vi i
valgmenigheden gerne imødekomme.
Derfor har bestyrelsen besluttet at afsætte en
pulje til dækning af de ekstraomkostninger
som medlemmer, der ønsker begravelse på en anden kirkegård, vil få. Ønsker
du at søge tilskud, kontakt formanden på
nr@skovbjerggaard.com.
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Udstilling i salen:
Lissy Wiborg og Bent Wiborg
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder | Foto: Privat

E

n ny udstilling er på vej, og denne gang
er det kunsthåndværk, du kan se. Forårets udstillere er Lissy Wiborg og Bent
Wiborg, som arbejder med patchwork og
keramik.
Lissys interesse for patchwork startede, da
hun gik på pension. Hun skulle finde en hobby, og valget faldt på det farverige håndværk,
som man kan arbejde på hele året. Hun havde aldrig syet før, da hun kastede sig ud i den
nye hobby, og nu har hun syet i over 20 år.
Lissy syr både på maskine og i hånden. Hun
er mest til det traditionelle patchwork, som
også er det, hun kommer til at udstille i mødesalen: tæpper, dækkeservietter og løbere.
Bent Wiborg udstiller brugsting i keramik.
Han er uddannet keramiker på Aarhus
Kunstakademi og har arbejdet professionelt
med keramikken siden 1967. Han har eget
værksted og har i en periode haft butik i Aarhus.
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Selvom et helt liv har budt på en karriere
med ler, er han ikke blevet træt af keramikken. Sådan er det, når man arbejder med
sin passion. Bent arbejder mest med stentøj i hvidt ler, som kommer fra et teglværk i
Assens. Hans keramik er kendetegnet ved
en stilfuld enkelthed i afdæmpede farver af
gråhvide, grønne og blå nuancer. Tidligere
udstillinger tæller bl.a. Kunstnernes For-

årsudstilling i Charlottenborg, Kunstnernes
Påskeudstilling i Århus og på Kunstnernes
Efterårsudstilling i København.
Lissy og Bent deler efternavn, men de er ikke
ægtefæller. De er svoger og svigerinde, og det
er ikke første gang, de udstiller sammen. Keramikken og den farvestrålende patchwork
komplimenterer hinanden godt.

Fernisering

Udstillingen åbnes
med fernisering søndag
1. marts kl. 10.30 efter
gudstjenesten. Den
kan ses indtil slutningen af juni 2020, når
der er arrangementer i
salen eller ved at kontakte
Malene Aastrup.

Workshops
Filosofi i børnehøjde
Jesper Lundsfryd Rasmussen, post.doc. i
filosofi SDU
Vi øver os i at lytte til hinanden og tale
om tidens etiske udfordringer
Vores Danmarkshistorie
Sonja Skygebjerg, cand.mag.
Vi går på opdagelse i vores livshistorie.
Natur og dyr
Lars Liengaard, sløjdlærer
Insekthoteller, pilefløjter
snitterier.

og

andre

Robot og teknologi
Jørgen Chr. Larsen, robotingeniør SDU
Lær at programmere og lave robotter.
Julekonens værksted
Jeanette Filskov, pædagog
Lav dine egne julegaver af genbrugs
materialer.
Korsang
Karin Vium Jensen, musiklærer
Sjove sange tostemmigt og kanon.
Mig og min krop
Dorte Larsen, læge og spejderleder
Vi mærker og ser på kroppen indefra og
udenpå.

Ta’ på
Sommer Camp
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder | Foto: Rie Thygesen

R

yslinge Valgmenighed holder igen i
år Sommer Camp for børn, forældre
og bedsteforældre. Vi kommer ud i
naturen, ind i skoven, ser, rører, lytter, mærker, smager, lugter, synger, leger, griner, har
det sjovt og prøver grænser af. Få nogle sjove
og lærerige dage sammen i sommerferien,
inden skolen starter op.
Sommer Camp er drevet af frivillige hænder.
Har du lyst til at være frivillig, så send en mail
til Malene på maa@ryvm.dk.
Praktiske oplysninger
Sommer Camp foregår i og omkring præstegården i dagtimerne torsdag 30.juli til lørdag
1. august. Der er ikke mulighed for overnatning. Pris: Børn 350 kr. Voksne 500 kr. alt inklusiv.
Tilmelding senest 3. juni til: Malene Aastrup
maa@ryvm.dk / 2830 5332.

Program for dagene
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30

Morgensang i mødesalen
Workshop
Frokost
Workshop
Eftermiddagsforfriskning
Fællesaktivitet
Aftensmad
Aftensang i kirken
Dagen slutter
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Giv dig selv
et servicetjek
Tekst: Malene Aastrup, valgmenighedspræst | Foto: Ann Hedahl

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 9.-16. maj,
hvor Mette Marslund passer kirkelige
handlinger. Hun kan kontaktes på
tlf. 2371 6568. Malene holder desuden fri 28.-29. marts, 18.-19. april
og uge 26, hvor frimenighedspræst
Mikkel Crone Nielsen passer kirkelige
handlinger. Han kan kontaktes på
tlf. 6267 1095.
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”Jeg føler mig som en gammel bil, der skulle
have været hugget op for længst. I stedet
bliver jeg kørt rundt til alle mulige værk
steder, hvor de vil have mig behandlet, så
jeg kan køre lidt kilometer endnu.”
Lise Nørgaard, 102 år, journalist og forfatter
Vi kører vores bil til service og vi går til helbredstjek hos lægen. Men hvordan passer vi
på os selv og vores kære?
Hvordan går det med dig? Er du ved at flytte
hjemmefra? Er din kæreste flyttet ud? Din
elskede død? Dit barn er blevet døbt, men
hvordan går det med at være tre, fire eller
fem? Du er blevet gift, men hvilke udfordringer giver hverdagen?
Dagligdagen suser derudaf, og det kan vi
godt fare vild i. Derfor er vi nødt til at holde
ind til siden og give os selv et servicetjek en
gang imellem, så motoren kan holde til den
rejse, livet er.

Det er vigtigt, at vi taler med nogen, når noget er svært. Ofte er det sværest at tale med
dem, vi holder af, fordi der er så meget på
spil. Men hvad gør vi så? Hvor går vi hen?
Du skal vide, at jeg som din præst også er en
mulig samtalepartner. Brug mig, så du kan
køre lidt kilometer endnu.

Gudstjenester
Marts

Maj

1/3
9.30 1. søndag i fasten ved Malene Aastrup
		Musikgudstjeneste, hvor konfirmanderne står for
læsning af bibeltekster mm.
8/3
11.00 2. søndag i fasten ved Malene Aastrup
15/3 19.00 3. søndag i fasten ved Malene Aastrup
		Natkirke med konfirmander og x-konfirmander
22/3 11.00 Midfaste ved Malene Aastrup
		Frokost og generalforsamling efter gudstjenesten
29/3	  9.30 Maria Bebudelse ved Mikkel Crone Nielsen

3/5	  9.30	3. søndag efter påske musikgudstjeneste
ved Malene Aastrup
10/5	  9.30 4. søndag efter påske ved Mikkel Crone Nielsen
17/5 13.30 5. søndag efter påske ved Malene Aastrup
		Forårsmøde med kaffe og foredrag i mødesalen
efter gudstjenesten
21/5 10.00 Kristi himmelfartsdag ved Mikkel Crone Nielsen
		Konfirmation i frimenigheden
24/5 10.00 6. søndag efter påske ved Malene Aastrup
		Konfirmation i valgmenigheden
31/5	  9.30 Pinsedag ved Malene Aastrup

April
5/4
13.30 Palmesøndag ved Malene Aastrup
		Familiegudstjeneste med påskeskattejagt
9/4
11.00 Skærtorsdag ved Malene Aastrup
		Påskefrokost i mødesalen efter gudstjenesten
10/4 11.00 Langfredag ved Malene Aastrup
		Fernisering af konfirmandernes påskebilleder i kirken
12/4	  9.30 Påskedag ved Malene Aastrup
13/4 19.00 2. påskedag musikgudstjeneste ved Malene Aastrup
19/4 11.00 1. søndag efter påske ved Mikkel Crone Nielsen
26/4 11.00 2. søndag efter påske ved Malene Aastrup
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.

Juni
1/6
19.00 2. pinsedag musikgudstjeneste ved Malene Aastrup
		Fællesspisning sammen med frimenigheden i
mødesalen kl. 17.00
7/6		Trinitatis Ingen gudstjeneste pga. Årsmøde i De Frie
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Bovlund og
Rødding F
 rimenighed er vært – se program og info om
tilmelding på ryvm.dk
14/6 11.00 1. søndag efter trinitatis ved Malene Aastrup
21/6	  9.30 2. søndag efter trinitatis søndag ved Malene Aastrup
28/6 11.00 3. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen

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

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:

