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aste fra mennesker?
Tekst: Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst | Foto: heykommunikation.dk

Jeg er ikke alene, men jeg
savner at komme i skole.
Det er altså ikke det samme
med virtuel undervisning.
Karoline, 17 år
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M

an kan faste fra mange ting. Slik,
alkohol, cigaretter, kød og meget
andet. At vi skulle faste fra men
nesker sådan, som vi har gjort i foråret, ville
jeg aldrig have gættet på. Der er en dobbelt
hed forbundet med den ufrivillige sociale
faste. På den ene side et kæmpe savn og på
den anden side en nærhed, som mange har
længtes efter – måske uden at vide det.

om vores egne og eget, sætter vi nu mere pris
på at møde et menneske.

Savnet får os til at mærke, hvad der er
væsentligt. Hvad det er, vi savner og hvad
vi egentligt ikke behøver bruge tid på i
fremtiden. Det væsentlige er relationerne:
Familien, vennerne. Livet giver ganske en
kelt ikke mening, hvis der ikke er nogen at
dele det med.

Vi har spurgt nogle af vores medlemmer,
hvad den sociale faste har gjort ved dem. Se
alle citaterne på ryvm.dk.

Hvad har den sociale faste lært os? Min på
stand er, at når vi møder et menneske, lyser
vi op og sætter helt anderledes pris på sam
været, end vi gjorde før. Hvor vi før havde
travlt, var reserverede og koncentrerede os

Jeg håber, at vi fortsætter med det. At vi ikke
glemmer, det ansvar vi har – også for den
fremmede, som krydser vores vej og ikke
skal ses med igen. At et smil og en hilsen
kan vække glæde og give livsmod – og måske
være det, der redder et menneskes dag.
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Det’ for børn
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

V

ores børn er vigtige for hele menig
heden, og vi gør os umage for at intro
ducere dem til kirken. I løbet af året er
der masser af aktiviteter for børn, så de også
kan føle sig som en del af fællesskabet. Her
kan du se, hvilke aktiviteter, der er for dine
børn eller børnebørn.

For de mindste

For de større

Babysalmesang 0-1 år
Babysalmesang er både for ører, sanser og
motorik. Vi mødes i kirken en gang om ugen
og synger, bevæger os og har bobler, fjer
og andet med i de cirka tre kvarter. Baby
salmesang er også en god mulighed for net
værk for forældre på barsel.

Sommer Camp 4-12 år
Minicamp for børn, forældre og bedste
forældre, som vil have nogle sjove og lære
rige dage sammen i sommerferien, inden
skolen starter op. Vi kommer ud i naturen,
ind i s koven, ser, rører, lytter, mærker, smager,
lugter, synger, leger, griner, har det sjovt og
prøver grænser af.

Stjernestund 0-10 år
Fortællinger og fællesspisning for hele
familien. 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 for
tællinger. Vi synger salmer og slutter med
Fadervor og en velsignelse. Bagefter spiser vi
sammen i mødesalen.
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Minikonfirmand 9-10 år
Hvem er ham Gud egentlig? Og hvorfor får vi
vand i håret, når vi bliver døbt? Leg og intro
duktion til kristne tanker og værdier for børn
i 3. og 4. klasse. At være minikonfirmand er
ikke en mini konfirmation. At være mini
konfirmand giver barnet en ekstra chance
for at lære sin kirke og sin præst at kende
samt de andre børn i menigheden, som er på
samme alder.

For de største

For alle

Konfirmander 13-14 år
Introduktion til hvad kristendom er inden
konfirmationen. Konfirmationsforberedel
sen kommer ikke til at foregå på en støvet
kirkebænk. Vi skal høre musik, se film og tale
om: tro – tvivl, liv – død, kærlighed – had,
sorg – glæde. Om hvor dejligt og svært det
er at være menneske. Vi dykker ned i bibel
fortællinger og kæder dem sammen med
vores liv. Når konfirmanderne slutter, holder
vi klubaftner, så de unge stadig har kontakt til
kirken og andre konfirmander.

Børnegudstjenester
I løbet af året er der gudstjenester, som har
særligt fokus på børnene:
• Fastelavn
• Påskeskattejagt Palmesøndag
• Halloween
• Advent
• Juleaften
Bliv frivillig
Når mange hjælper til, kan vi lave flere
aktiviteter for vores børn. Har du lyst til

at være med til at skabe gode rammer for
menighedens børn, så skriv til Malene på
maa@ryvm.dk. Alle bidrag er velkomne;
pædagogiske indspark, planlægning, mad
lavning, opvask.

Man kan bare komme
og være sig selv, fordi
det foregår i øjenhøjde
med børnene.
Sarah Bilberg Lykke Nordtorp
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Jeg gider ikke
Prædiken, fjerde søndag efter påske af valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup

J

eg gider ikke flere digitale prædikener. Jeg
gider heller ikke at lade være. Gider ikke
lære det hele udenad og optage det om og
om igen, til det lyder bare nogenlunde. Jeg
gider heller ikke stå og læse det hele op fra
et stykke papir, selvom jeg så får meget mere
indhold med. Jeg gider ikke rigtigt mere.
Det er jeg ikke den eneste, der ikke gør. Gider.
Den danske teolog og filosof Søren Kierke
gaard havde den samme oplevelse for snart
200 år siden. I værket Enten-Eller skriver han
i et af de første kapitler:
“Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride. Det er
for stærk en bevægelse. Jeg gider ikke gå. Det
er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig.
Thi enten skulle jeg blive liggende eller jeg
skulle rejse mig op igen og det gider jeg heller
ikke. Summa Summarum. Jeg gider slet ikke.”
Når jeg taler med andre, kan jeg høre, at der
er mange, der heller ikke rigtig gider. F
 lere
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føler ikke rigtig nogen grund til at stå op.
Enten fordi de ingenting skal, eller også fordi
de ikke har lyst til det, de skal. Enten føles
det som om ingen har brug for dig eller også
har andre brug for dig, men du har mest af
alt brug for at være dig selv. Nogle af os er
sendt hjem, mens andre er sendt på et arbej
de, som de ikke har lyst til. Sådan er virkelig
heden.

En altafgørende pointe i kristendommen er,
at du har fået alt givet og derfor skylder at
give til andre, som har brug for dig sådan,
som du kan blive brugt ud fra de evner, den
forstand, de kompetencer og den erfaring,
som gør dig til den, du er.

Men det nytter jo ikke noget med alt det
ikke-gideri. Vi har jo noget, vi skal. Det

minder mig om en berømt tale fra 1961 af
den daværende amerikanske præsident J.F.
Kennedy, hvor han siger:
“Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig.
Spørg, hvad du kan gøre for dit land.”

Det er netop i mødet med det andet menne
ske, du vokser og bliver til. Det ses tydeligere
nu end nogensinde. Nu, hvor mange af os er
blevet forhindret i at se andre mennesker,
så længes vi efter samvær og nærvær. Du
mærker det sikkert også, når du er ude og
handle, møder nogle på parkeringspladsen
eller på gaden. De andre kikker op, smiler,
ser dig og hilser. Og du hilser igen og smiler
glad og glemmer alt om din egen elendighed.

I kristen sammenhæng skal det patriotiske
naturligvis skiftes ud med Gud, så ordlyden
bliver noget i den her stil: “Spørg ikke, hvad
Gud kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan
gøre for Gud."

Det er det, vi skal. Være der for dem, vi kan.
Og når vi ikke gider, ja så siger Gud, at vi skal:
Du skal elske din næste, der er et menneske
som dig selv – også når du ikke gider. Det vil
gøre dig glad og give dig dit livsmod tilbage.

Kom i kirke online
Prædikenen er en del af de digitale
gudstjenester, vi lavede i forbindelse
med nedlukningen af Danmark under
Coronakrisen. Find dem på vores
Youtube-kanal og Facebookkanal.
Søg efter Ryslinge Valgmenighed. Har
du ikke computer, Ipad eller mobil
telefon, eller driller teknikken, så få et
familiemedlem eller en ven eller plejer
til at finde gudstjenesterne og vise
dem for dig.

Få hilsner fra
Malene på mail
 vis du ikke allerede får hilsner i
H
indbakken fra Malene, kan du tilmelde
dig på ryvm.dk, så du kan følge med
i, hvad der sker i kirken. På hjemme
siden kan du også finde aktiviteter
i kalenderen og læse Malenes blog
indlæg.
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For festens skyld?
Tekst/foto: Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

”J

eg gætter på, at I er præster?” spurg
te en far, der var ude at køre med
tog. Min kollega og jeg var på vej til
kursus i København og drøftede forskellige
præsteting, som røbede vores kristne tilhørs
forhold. Ved siden af os i kupéen sad den her
søde far, som nu gerne ville spørge os til råds
om sin søn. Han fortalte, at han selv først var
blevet døbt, da han skulle konfirmeres. Han
havde dengang selv taget stilling til, at det
var det, han ville. Nu skulle hans søn måske
konfirmeres. Han gik i hvert fald i 6. klasse
og skulle til at tage stilling til det. ”Han virker
ikke rigtig interesseret,” syntes hans far, der
var blevet i tvivl, om det så var en god ide.
Altså hvis drengen ikke var parat til at træffe
det vigtige valg.
Jeg har gennem årene lagt mærke til, at det
ofte er os voksne, der går utrolig meget op i,
om de unge nu også kan tage beslutningen.
Om de bare holder konfirmationen for
festens skyld? Men hvis vi spørger unge på
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13-14 år, hvorfor de vil konfirmeres, så kan
de færreste svare. Heller ikke efter at de har
gået til konfirmationsforberedelse. Det lyder
måske skidt? Gør præsten ikke sit arbejde
godt nok? Har forældrene ikke klædt barnet
godt nok på gennem årene?
Måske det mere skyldes, at konfirmationen
er blevet en så selvfølgelig ting i vores krist
ne kultur, at den ikke er et tilvalg, hvis du
er blevet døbt som baby. Konfirmationen
er blevet en tradition. Som en konfirmand
sagde med en vis selvfølgelighed i stemmen:
”Mine søstre er jo også blevet konfirmeret".
Glæder sig til kirken
En af dette års konfirmander, Karen, sagde
sådan her, da hun blev spurgt, hvorfor hun
gerne ville konfirmeres: "Selvfølgelig glæder
jeg mig til gaverne og festen og til at være
samlet hele familien. Men jeg glæder mig
også rigtig meget til kirken, fordi Malene s iger
nogle virkelig gode ting, som man kan tæn

ke over. Og så glæder jeg mig til at se alle de
andre i deres tøj”. Jeg synes, det er et godt svar,
for det viser, at traditionen er vigtig for dem.
Alternativ konfirmation
I år har vi været nødt til at forberede os på
flere scenarier i forhold til konfirmations
gudstjenesten pga. nedlukningen i for
året. Jeg gav mine konfirmander tre valg
muligheder:
1. Den traditionelle med kirken fuld af alle
deres gæster i kirken – afholdt senere på
året.
2. Den traditionelle, afholdt som planlagt,
men delt ud på to eller tre gudstjenester
med et mindre antal gæster.
3. Den virtuelle og private, afholdt som
planlagt, men med en videogudstjeneste
optaget i kirken, som de kan se på dagen
sammen med gæsterne hjemme. Jeg kø
rer ud og konfirmerer hver konfirmand
enkeltvis.

Konfirmation 2020
Endeligt kan vi fejre de unge menne
sker, som har været så tålmodige.
Det gør vi lørdag den 5. september
kl. 10.00 i Nazarethkirken.

Konfirmand 2021
Vi starter op søndag den 6. september.
Vi starter med gudstjeneste kl. 9.30
og mødes derefter i mødesalen for at
aftale, hvilke dage og tidspunkter, vi
skal holde konfirmandforberedelsen.
Konfirmationsdagen er 16. maj 2021
kl. 10. Tilmeld dit barn hos Malene på
maa@ryvm.dk.

Minikonfirmand
Vi mødes 6-8 gange i løbet af efteråret
og lægger ud ved høstgudstjenesten
søndag den 13. september kl. 11.00.
Tilmeld dit barn hos Malene på
maa@ryvm.dk.

Jeg syntes selv, at jeg havde fundet frem til to
gode alternative løsninger til den traditionelle
konfirmation. Men det var jeg ene om. Tradi
tionerne vandt nemlig. ”Vi vil konfirmeres
sammen”, sagde konfirmanderne. ”Skal vi så
tage nogle færre gæster med?”, spurgte jeg.
Nej, så ville de alligevel hellere have deres
gæster med. På spørgsmålet om, hvorfor det
var vigtigt, svarede de: ”Fordi det er dem, der
holder af os”.
Hvad angik den tredje mulighed, hvor de
kunne slippe helt for kirken og få præsten
på besøg hjemme, var den helt udelukket i
deres øjne. Det var faktisk godt at høre. Det
bekræfter nemlig, at ceremonien og tradi
tionen betyder noget for dem. At vi skal
mødes i kirken inden festen. Så når konfir
manderne svarer, at de bliver konfirmeret
for festens skyld, tænker de på hele pakken:
Gudstjenesten, middagen med gæster og
gaverne.

Vi starter allerede i 3. klasse
Men hvis det bare drejer sig om festen,
hvorfor så overhovedet gå til konfirmations
forberedelse? Fordi det er godt at få et funda
ment. At tale om hvad kristendom er og være
sammen om fadervor, salmer og gudstje
nester, så man får praksis med. Og fordi alt,
hvad vi foretager os i kirken, peger tilbage på
livet, som vi skal leve med hinanden.
Derfor nøjes vi ikke med konfirmations
forberedelse. Allerede i 3.-4. klasse har vi et
tilbud til børn om at komme tættere på valg
menigheden og lære præsten og kirken at
kende: Minikonfirmand. Ordet er i sig selv
lidt misvisende, for børnene skal hverken
sige ja eller nej eller bekræfte eller afkræfte
noget. Vi synger salmer, tager på ekspedition
i kirkerummet, tager på eventyr i biblens for
tællinger – og det alt sammen på en måde, så
det er til at forbinde med det liv, vi kender fra
vores hverdag.
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Stjernestund
Lørdag den 19. september kl. 10.00 i Nazarethkirken
Fortællinger og bibeleventyr for børn 0-10 år, forældre og bedstefor
ældre. Frokost i salen bagefter. Tilmelding på maa@ryvm.dk dagen før.

Syng dig glad
Fredag den 18. september kl. 9.00-9.30 i Nazarethkirken
En halv times morgensang sammen med frimenigheden og organist
Birgit Nedergaard.

Høstgudstjeneste og høstgilde
Søndag den 13. september kl. 11.00
Musikgudstjeneste med årets minikonfirmander og høstgilde med
fællesspisning og sang i mødesalen. Tag en ret med, så deler vi herlighe
derne. Øl og vand kan købes til indkøbspriser.

Konfirmandopstart til 2021
Søndag den 6. september kl. 9.30
Alle kommende konfirmander og deres familier mødes til gudstjeneste
og opstartsmøde, hvor vi aftaler, hvornår vi skal mødes til undervisning,
så alle kan være med.

Konfirmation i Nazarethkirken
Lørdag den 5. september kl. 10.00
Vi fejrer årets konfirmander med kirken fuld af mennesker, inden vi
sender de unge mennesker videre til deres store fest bagefter.

SEPTEMBER

Foredrag: Genforeningslyset – i sang og fortælling ved frimenighedspræst Mette Geil
Søndag den 30. august kl. 9.30
Sommermøde med kort gudstjeneste, kaffe og foredrag. Vi fejrer 100året for Genforeningen og synger de sange, der hører krigens mørke og
genforeningens lys til, samt taler om, hvad genforening kan betyde i
vores liv og fællesskaber i dag.

Natkirke
Søndag den 23. august kl. 20.00-22.00 i Nazarethkirken
Oplev en anderledes stemningsfuld kirkegang, end du er vant til, når
konfirmander og X-konfirmander inviterer til natkirke.

Syng dig glad
Fredag den 21. august kl. 9.00-9.30 i Nazarethkirken
En halv times morgensang sammen med frimenigheden og organist
Birgit Nedergaard. At begynde dagen med at synge er en god start, fordi
det gør glad. Her er plads til både ’brummeren’, den, der ikke rammer
tonerne helt præcist, og den rutinerede sanglærke.

AUGUST

Kalender

Vi læser:
20. oktober:

Bogklub
Tredje tirsdag i måneden
kl. 10.00-12.00 i mødesalen
Bøger udvider vores horisont.
Vi får fortællinger, som vi kan
spejle os i. Vi får mulighed
for at forstå, hvorfor andre
er helt anderledes eller for at
se, at andre føler og oplever
noget, der ligner det liv, vi
selv lever og troede, vi var de
eneste, der kæmpede med. I
efteråret tager vi fat i science
fiction romaner.

Tilmeld dig hos Malene
Rask Aastrup maa@ryvm.dk
/ 2830 5332.

Litteraturkreds om sorg
Første tirsdag i måneden fra
8. september kl. 12.00-14.00
i mødesalen
Har du mistet en, du har
kær? Så kom med i litteratur
kredsen om sorg. Vi er ikke
en sorggruppe, men vi læser
tekster, som handler om sorg,
og forsøger at spejle vores
eget liv og vores egne erfa
ringer i dem. Det er meget
givende – både at læse om
andres oplevelse af sorgen og
at være sammen i en gruppe,
der giver hinanden lov til at
tale om sorg.

Der kan ske ændringer i programmet. Hold øje med ryvm.dk.

Halloween
Lørdag den 31. oktober kl. 17.00 i Nazarethkirken
Årets minikonfirmander har pyntet kirken op og inviterer alle børn til en
halv times uhyggelig hygge i Nazarethkirken. Levende lys og græskarlyg
ter møder os, når vi ses til sang og fortælling. Vi sætter lys på kirkegår
den for dem, vi har kær, inden vi alle bliver sendt ud i mørket med lys
med lys i vores indre. Alle kan være med – både børn og voksne.

Udflugt til Sdr. Nærå Valgmenighed
Søndag den 25. oktober kl. 11.00
Besøg i Sdr. Nærå Valgmenighed med gudstjeneste ved valgmenigheds
præst Ole Kobbelgaard samt kaffe og arrangement.

Syng dig glad
Fredag den 23. oktober kl. 9.00-9.30 i Nazarethkirken
En halv times morgensang sammen med frimenigheden og organist
Birgit Nedergaard.

Foredrag: Tolkiens ”Ringenes Herre” – kampen mellem godt og ondt
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Sdr. Nærå kirke
Oplæg om kirkens historie ved provst Inge Dalsgaard, kaffe og foredrag
om Tolkien ved Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn kom
mune. Se hele programmet for kirkehøjskolen i kirken, på ryvm.dk og
på facebook.

Koncert: Det Fynske Kammerkor
Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00 i Nazarethkirken
“Lyset i Mørket” – musik som på et eller andet plan knytter sig til LYS.
Det Fynske Kammerkor hører til landets bedste kammerkor. Fri entré.

Årsmøde for De frie grundtvigske valg- og frimenigheder
Lørdag den 3. oktober til søndag den 4. oktober
Temaet for årsmødet er ”Genforeningen” og mødet bliver afholdt på
Rødding Højskole og i Rødding- og Bovlund Frimenigheder. Se program
og tilmelding på ryvm.dk.

OKTOBER

Højskoletur: ”Nordisk kulturuge”
Søndag den 27. september til lørdag den 3. oktober på Rødding Højskole
Sammen med Sdr. Nærå Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed har vi
arrangeret en højskoleuge. Er du interesseret, så kontakt Rødding Høj
skole og hør, om de har flere pladser og giv besked til Malene samtidig.

Foredrag: Ingemann – religiøsitet og nyreligiøsitet
Tirsdag den 22. september kl. 19.00
Kirkehøjskolen lægger ud med et foredrag ved lektor Knud Bjarne
Gjesing. Se hele programmet for kirkehøjskolen i kirken, på ryvm.dk og
på facebook.

Radiotransmitteret gudstjeneste på P1
Søndag den 20. september kl. 10.00
P1 gæster vores kirke for at transmittere gudstjenesten, som er fælles
med frimenigheden med Mikkel Crone Nielsen som prædikant. Mød
op, så salmesangen kan løfte os alle og fylde kirkerummet.

Ingen tilmelding. Alle er
velkomne.

KREA-aften
Onsdage kl. 19.00-21.30 i
mødesalen fra 7. oktober
Kreative sysler og hygge med
andre i valgmenighedens
mødesal. Frivillige sørger
sammen med Mercedes
Salomonsen for, at der hver
gang er kaffe og kage – og
gjort klar til hyggeligt samvær
og praktisk hjælp til strik,
hækling og andre sysler.

Tilmeld dig og dit barn hos
Malene Rask Aastrup
maa@ryvm.dk / 2830 5332.

Babysalmesang
Torsdage kl. 11.00-12.00 i
Nazarethkirken fra 20. august
En times sang og sanse
motorik for mødre, fædre og
babyer i alderen 0-1 år. Alle
er velkomne.

Ingen tilmelding. Alle kan
være med – også uden at
have læst hele bogen.

Svend Aage Madsen: Enden
på tragedien.
17. november:
Olga Ravn: De ansatte.
15. december:
Jan Sonnergaard: Om
atomkrigens betydning for
Vilhelm Funks ungdom.
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Tema

Når vi mister
Tekst: Ann Hedahl, kommunikationsmedarbejder

Hvert år mister omkring 55.000 danskere et menneske, der betyder meget
for dem*. Det efterlader de fleste nære pårørende i ubærlig sorg. Sorg og tab
er en naturlig del af vores liv. Alligevel er det svært for os at tale om. I denne
artikel sætter vi spot på det, der sker, når et menneske dør. Graver Lone
Holmegaard, præst Malene Aastrup og efterladte Ann Hedahl giver gode
råd til at håndtere sorg og tab.

Gode råd
fra en præst
Malene Rask Aastrup
I sit job som præst møder Malene ofte mennesker, der skal dø eller har mistet.
Tal sammen
Det eneste sikre her i livet er, at vi en dag skal
dø. Tal sammen om, hvordan du og dine på
rørende vil herfra, før det er for sent. Hjælp
dine pårørende og fortæl dem, hvad du ger

ne vil have skal ske, når du dør. Skal du bi
sættes eller begraves? Hvilke salmer skal
synges? Hvilke blomster skal på kisten og
skal du have yndlingskjolen på i kisten? Det
gør det lettere for dem at tale med præsten
og bedemanden.
Tag fri
I dagene efter dødsfaldet har vi brug for at
koncentrere os om det, der sker for at be
arbejde sorgen. Derfor er mit råd: Tag fri og
vær til stede. Også selvom det er din gamle
far eller mor, der dør og det er helt natur

ligt og ikke kunne være anderledes. Det er
kun én gang i livet, at du mister din far, mor,
mand, kone eller hvem det nu er, du mister.
Der er kun det ene menneske, som du nu mi
ster, og du skal tage dig tid til at sørge, mindes
og være i den nye situation, som livet er uden
at skulle forholde dig til dit arbejde.
Lys, luft og litteratur
Når alt det praktiske er ovre, og hverdagen
vender tilbage, kan du let blive ensom, for
di det er svært at tale med andre om sorgen.
Men du kan altid tale med din præst. Jeg
plejer at gå ture med dem, der har mistet,
fordi lys og luft gør en godt. Dine samtaler
med præsten er fortrolige, og det kan være
godt at få lettet sit hjerte overfor en, som ikke
er pårørende. Det er også altid givende at
spejle sig i litteraturen. Der er mange gode
bøger derude; fx Julia Lahme ”SIG FARVEL –
hvad præster ved om sorg”. Du kan også læse
med andre, som vi fx gør det i Litteraturkreds
om sorg her i valgmenigheden.

* Kilde: Det Nationale Sorgcenter
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Gode råd
fra en efterladt
Ann Hedahl
I 2013 mistede Ann sin kæreste Søren.
Følg dit hjerte
Der er ikke en håndbog, du kan slå op i og
læse, hvordan du skal sørge ”på den rigtige
måde”. Sorgen er subjektiv. Den er en proces,
men din proces og min proces er ikke den
samme. Selvom vi mange gange gennemgår
de samme følelser, gør vi det forskelligt. Så:
Gør det, der føles rigtigt for dig. Hvis det er
at rydde klædeskabet med det samme, så gør
det. Hvis det er at beholde alt tøjet for evigt,
så gør det. Lyt til dig – ikke andres (velmente)
råd. Men husk, at det er det, de er. Også selv
om de kan såre.
Giv plads til sorgen
Når du mister, får du livstidsmedlemsskab
til en klub, du ikke selv har bedt om at blive
medlem af. Sorgen bliver en del af den, du er,
og du lever videre med den i dit hjerte. Du
kommer aldrig over det. Du kommer igen
nem det.
Sorg er for nyligt blevet gjort til en diagnose,
men sorg er ingen sygdom. Det er en proces,
du skal have lov at gennemleve. Du sørger,
og der er ikke noget mærkeligt i, at du ikke
har det godt. Det er okay ikke at være okay.
Måske prøver folk omkring dig at muntre
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dig op, fordi vi som mennesker så gerne vil
fikse ting. Men sorg og tab kan vi ikke fikse.
En præst har engang sagt: ”Det eneste, der
hjælper på sorg, er omsorg”. Det er så sandt.
Til de pårørende: Ti stille og giv et kram.
Skriv!
Et af de bedste råd, jeg fik kort tid efter, at jeg
havde mistet Søren, var at skrive. Det gjorde

jeg. Hver dag. Jeg tror, at det var en af de ting,
der fik mig igennem den første svære tid, for
di det var en måde at bearbejde min sorg på.
Papiret var tavst, her kunne jeg gå til beken
delse uden andres fordømmelser om min
måde at sørge på eller holdninger til, hvad
jeg skulle gøre. Læs af på papiret og gem dine
noter. Jeg har dagbogsnotaterne endnu og
læser stadig i dem af og til.

Gode råd
fra graveren
Lone Holmegaard
Med sin erfaring som graver rådgiver Lone
ofte pårørende i forbindelse med begravelse
og bisættelse.
Vælg den rigtige type grav
Når man står midt i en sorgen, kan det være
svært at vide, hvilken grav din kære selv ville
have ønsket, hvis I ikke har talt om det inden.
Ofte bliver valget truffet ud fra en praktisk
betragtning om, at der ikke skal være noget
at passe. Men ikke at have et sted at gå hen,
kan faktisk være et stort savn for de efter
ladte. Man kan betale sig fra pasning af både
urne- og kistegrav, så man behøver ikke selv
at skulle passe graven. Vælg den gravtype,
der passer bedst til de efterladte, hvis din
kære ikke selv har ytret ønsker om det.
Spar penge ved at ordne det
praktiske selv
Du kan betale dig fra at bedemanden ordner
det hele – men du behøver ikke nødvendig
vis. Der er meget at spare ved at ordne det,
du kan selv. Du kan selv bestille blomster,
pynte kirken, bestille gravsten e ller indrykke
annoncer, hvis du gerne vil det. Undersøg
forskellige priser – ikke alle tager det samme.
Giv bedemanden en pude, et lagen og den
dødes eget tøj, så han eller hun kommer godt
af sted.

Tag dig tid til at sige farvel
Det kan være svært at forstå, at din kære plud
seligt er væk, og at du aldrig skal se ham eller
hende igen. Derfor er det en god ide at se den
døde. Måske virker det grænseoverskridende,
men det forestillede er altid værre end virke
ligheden, og at se den døde hjælper dig til at
forstå, at det er sket. Arranger udsyngning,
som er en gammel skik, hvor man synger et
par salmer enten hjemme eller ved kapellet.
Nogle har den døde stående hjemme i en dag
eller to, så familien kan sige farvel, men oftest
køres kisten i kapel. Vær opmærksom på, at vi

har kapel med køl på kirkegården, så du kan
få bedemanden til at køre din kære hertil. Så
slipper du for bedemandens ekstra tillæg for
kørsel til ceremonien. Jeg låser g erne op, så
familien kan få al den tid, I skal bruge til at
sige farvel. I må gerne lægge blomster eller
tegninger i kisten hos jeres kære.
Har du spørgsmål til de praktiske ting om
kring begravelse, bisættelse og gravsted,
hjælper og rådgiver Lone Holmegaard gerne,
så du kan føle dig tryg i dine valg. Find en
folder i kirken eller på ryvm.dk om alle de
ting, man skal tænke på, når ens kære dør.

Kistegravsted

Plade i plænen

Kisten bæres ud af kirken til begravel
sen og sænkes ned som en del af
ceremonien. Nogle måneder efter
begravelsen anlægges gravsted med
sten og planter, når jorden har sat sig.
Brugsperioden for en kistegrav tegnes
typisk for 20 år.

I får anvist det sted på urnegravpladsen,
hvor din kære kan nedsættes. Familien
kan deltage ved nedsættelse, og der
kommer en plade i plænen, så I kan
besøge den, I har mistet. Brugsperioden
på en urnegrav er typisk 10 år, og der er
plads til to urner.

Urnegravsted

Fællesgrav

Ved bisættelse er der mulighed for at
få et gravsted på samme måde som
med kistebegravelsen. Gravpladsen er
mindre, men der er plads til seks urner.
Brugsperioden på en urnegrav er 10 år.

Urnen sættes ned et eller andet sted
på den fælles grav (også kendt som
"de ukendtes") uden markering med
en navneplade. Brugsperioden på en
fællesgrav er typisk 10 år.
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Nyt fra
bestyrelsen
Tekst: Niels Rasmussen, bestyrelsesformand

B

estyrelsen for Ryslinge Valgmenighed har under nedlukningen
holdt bestyrelsesmøder via telefonen. Men vi har også savnet
bestyrelsesarbejdet. Vi er en gruppe af talende mennesker, som alle
har noget på hjerte, så vi glæder os til at kunne mødes fysisk igen.

Ryslinge Valgmenighed går en lys tid i møde – fordi vi
ønsker at bevare det nære tilhørsforhold til kirken, præsten
og menigheden. Meget kan vi nå i fællesskab – det er jo
netop det, der bærer os videre. I bestyrelsen udfoldes vilje og
kreativitet i et muntert, virksomt samarbejde.
Uffe Østergaard
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Jeg har savnet at
mødes med mine
bestyrelseskolleger og være
med til at gøre noget for
menighedens medlemmer.
Elisabet Lycke

Nye udfordringer giver nye muligheder
Det ser ud til, at ørkenvandringen gennem
Coronaland er ved at være til ende. Foråret
har på mange måder været udfordrende,
men har også synliggjort nye muligheder for
formidling til dig. Vi fik gjort erfaringer med
digital kirkelig forkyndelse, som blev mere
tilgængelig med virtuelle gudstjenester,
nyheds
breve og videoer på facebook. Er
faringer, som vi i bestyrelsen skal debattere.
For vores virtuelle gudstjenester rækker over
hele landet. Når netop det er vores opgave –
ikke bare at være en lokal menighed, men at
kunne række over hele landet – skal vi over
veje, om de virtuelle gudstjenester er værd at
holde fast i. Det vil vi gøre i det omfang, vi har
mulighed for det. Derfor vil du stadig kunne
komme til gudstjeneste online indimellem.
Men et af de væsentligste elementer, nemlig
fysisk og mentalt nærvær i vores fællesskab,
mangler i den virtuelle gudstjeneste. Den erfa
ring er også god at bringe med. Mennesker har
faktisk behov for at være sammen fysisk. Som
Malene udtalte i en af de virtuelle prædikener:
nu gider vi ikke mere. Derfor glæder det os, at
vi nu igen kan åbne kirken og være sammen.
Er alt så ved det gamle? Nej, vi skal stadig
vaske hænder, spritte af, passe på hinanden
og holde afstand. Det er mit håb, at du som
medlem vil hjælpe os på vej i den nye verden.
I de retningslinjer for genåbning af kirken,
som er kommet sidst i maj, må vi være 83
mennesker i kirken.

Alle arrangementer ud over gudstjenester er
aflyst indtil efter sommerferien. Der kan ske
ændringer, så hold øje med ryvm.dk, hvor vi
løbende opdatere, så du kan holde dig orien
teret om, hvornår arrangementerne starter
op igen.

Generalforsamlingen udsat til næste år
Det er besluttet at indstille til valg på general
forsamlingen næste år, hvor vi forhåbentligt
kan mødes fysisk og afholde valget. Derfor
forlænger alle, der er valgt til bestyrelsen nu,
deres valgperiode med et år.

Renoveringen fortsætter som planlagt
Trods forårets stilstand i samfundet er reno
veringen af kirken fortsat ufortrødent. Kirken
er pakket ind i stillads og presenning, så den
står og ser lidt forskræmt ud. Håndværkerne
er (kun) en uge bagud i forhold til tidsplanen,
og i betragtning af forårets udfordringer er
det meget fint.

Stor tak til Karen Rosager
Vi har i mange år haft fornøjelsen af, at K
 aren
Rosager har virket som kirkesanger ved guds
tjenesterne. Karen har nu besluttet at gå på
"kirkesangerpension", og overlade søndags
sangen til kirkens øvrige kirkesangere. Vi vil
gerne sige Karen tusind tak for engagemen
tet, det har været yderst værdsat.
Betaler du for meget i medlemsbidrag?
Dit medlemsbidrag til Valgmenigheden
beregnes ud fra din skattepligtige ind
komst. Derfor skal du give os adgang til din
skattemappe (skatteattest med indkomst
oplysninger), så vi kan beregne, hvor meget
du skal betale. Adgangen til din skattemappe
gælder kun i 5 år, så er det ved at være 5 år
siden, du sidst gav adgang, skal du gøre det
igen. Har vi ikke adgang til din skattemappe,
fastsætter vi et beløb, som ikke nødvendig
vis passer til din indkomst. Vil du være helt
sikker på, at du ikke betaler for meget, er det
derfor en god ide at logge ind og give adgang.
Gå ind på www.skat.dk > Profil (oppe i højre
hjørne) > Autorisation af rådgiver/andre. Giv
autorisation til: SE-nummer: 57101512.
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Marker dine
mærkedage i kirken
Tekst: Malene Rask Aastrup, valgmenighedspræst

E
Valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk
Ferie og fridage
Malene Rask Aastrup holder ferie
27. juni-20. juli, samt fri 15.-16.
august og ferie 12.-18. oktober.
Frimenighedspræst Mikkel Crone
Nielsen passer kirkelige handlinger i
perioderne, med undtagelse af 13.-20
juli, hvor Mette Marslund passer
de kirkelige handlinger. Mikkel kan
kontaktes på tlf. 6267 1095. Mette kan
kontaktes på tlf. 2371 6568.
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lse og Gunnar Jørgensen har været gift
i 50 år. Derfor ringede de til mig i for
året og spurgte, om de kunne få lov at
begynde deres guldbryllupsfest i Nazareth
kirken. Selvfølgelig kunne de det. Derfor
starter deres festdag der. "Gæsterne glæder
sig. Nogle har ikke prøvet det før. Andre har
aldrig set vores kirke", fortæller Else.
Else og Gunnars liv sammen startede på en
måde i Nazarethkirken. De er nemlig b
 egge
konfirmeret der og stod ovenikøbet overfor
hinanden. Siden er de blevet viet i kirken,
så det er oplagt at starte fejringen af guld
brylluppet der.
På dagen står Else og Gunnar i våbenhuset og
tager imod deres gæster. Når musikken går i
gang, går Else og Gunnar op ad kirkegulvet
endnu engang. Jeg holder en tale for dem, og
vi synger salmer, inden guldbrudeparret kan
gå ud af kirken og fejre de 50 år med en fest
med deres familie og venner.

Da jeg fortalte den søde historie om guld
bryllupsfejringen til en veninde, sagde hun:
”Kan man virkelig det?” Det havde hun aldrig
hørt om før. Og det er der mange, der ikke
ved, at man kan.

”Vi synes, at det kunne være
hyggeligt at starte i kirken. Nogle
af vores gæster har aldrig set vores
kirke. Det er en flot kirke, som vi
gerne vil vise dem.”
Else Boelskift Jørgensen
En bryllupsdag er en særlig dag, som skal
markeres. Kunne I også tænke jer at fejre
jeres kobber-, sølv-, guld- eller diamant
bryllupsdag, vil jeg meget gerne hjælpe med
at gøre dagen speciel for jer med en fejring i
kirken. Ring til mig på 2830 5332, så aftaler vi,
hvordan dagen skal være.

Gudstjenester
Juli
5/7
11.00
12/7	  9.30
19/7		
26/7	  9.30

September
4. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
5. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
6. søndag efter Trinitatis: Ingen gudstjeneste
7. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup

August
2/8	  9.30
9/8
11.00
16/8 17.00
23/8 20.00
		
		
30/8	  9.30

8. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
9. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
10. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
11. søndag efter Trinitatis
Natkirke ved Malene Rask Aastrup indtil kl. 22.00
– drop ind, når det passer dig
12. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask 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.
Ring til Palles Taxi på 6262 2815.
Egenbetaling er 30 kr.

5/9
10.00
		
6/9	  9.30
13/9 11.00
		
19/9 10.00
		
20/9 10.00
27/9 11.00

Lørdag: Konfirmation i valgmenigheden
ved Malene Rask Aastrup
13. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
14. søndag efter Trinitatis Høstgudstjeneste
ved Malene Rask Aastrup
Lørdag: Stjernestund – familiegudstjeneste
ved Malene Rask Aastrup
15. søndag efter Trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
16. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup

Oktober
4/10		
		
11/10 11.00
18/10 17.00
25/10 11.00
		
		
		
31/10 17.00
		

17. søndag efter Trinitatis: Ingen gudstjeneste
Årsmøde i Rødding
18. søndag efter trinitatis ved Malene Rask Aastrup
19. søndag efter trinitatis ved Mikkel Crone Nielsen
20. søndag efter Trinitatis: Gudstjeneste i Sdr. Nærå
Valgmenighed. Fællesarrangement med frokost for de
fynske grundtvigske valg- og frimenigheder.
Tilmelding til frokost på maa@ryvm.dk senest 18/10
Lørdag: Halloween – familiegudstjeneste
ved Malene Rask Aastrup

Valg- og frimenighedspræsterne afløser for hinanden,
så menighederne deler gudstjeneste, når den ene præst har
ferie eller friweekend.
Efter gudstjenester kl. 11.00 er der en kop kaffe eller te
i våbenhuset til dem, der har tid og lyst.
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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:

Elin Jeppesen, Rudme
Tlf. 6227 2562
Mail: rudmevej118@gmail.com
Gitte Rasmussen, Ringe
Tlf. 6171 5890
Mail: gitteeras@gmail.com
Kalina Cecilie Boleslaw 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
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