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Kære konfirmander. Kære Thorstein, 
Ni na, Johan, Solveig, Emil, Marieka og 
Rikke. 

Jeg ved ikke, hvordan I har sovet i nat. 
Forhåbentlig har I sovet godt og trygt. 
Og forhåbentlig har I ikke drømt alt for 
meget om bordkort og bordplaner; om 
foldede servietter, om tale- eller sang-
skrivning eller for den sags skyld haft 
mareridt om konfirmationstøj, der blev 
væk eller hvad ved jeg.

For I har haft al mulig god grund til at 
sove godt. Jeg tror ikke, at jeg tidligere 
har haft et konfirmandhold, der har væ-
ret så klar til at blive konfirmeret, som 
jer. Ikke sådan på den rastløse, utålmo-
dige måde, selvom der var en enkelt af 

jer, der allerede omkring efterårsferien 
sidste år begyndte at spørge, om det ikke 
snart var på tide at gå over kirken og 
øve til konfirmationen!

Nej, egentlig virker det som om I har 
haft et ret uimponeret og ganske afslap-
pet forhold til det at blive konfirmeret. 
Ikke sådan at forstå, at I ikke har set 
frem til det, for det har I. Men den her 
uimponerethed, som jeg i hvert fald har 
fornemmet på jer, tror jeg faktisk er en 
meget god forudsætning for at kunne 
nyde denne dag i fulde drag. Nyde, at det 
er jer, det drejer sig om i dag; at I er cen-
trum for det hele: Nyde at jeres foræl-
dre og søskende for en dag vil hoppe og 
springe for jer. Nyd det! Der kan gå lang 
tid, før I kommer til at opleve det igen!

Om lærken, undskyldninger og
menneskets frimodighed
Tale til årets konfirmandkuld, holdt den 29. maj i Nazarethkirken.

Konfirmandholdet på den store dag.



Nu hvor jeg har jer i samlet flok en al-
lersidste gang, vil jeg benytte lejligheden 
til at sige et par alvorsord til jer. Ja, jeg 
vil faktisk gerne give jer en uforbehol-
den undskyldning. Ikke sådan en fesen 
politikerundskyldning, men en ægte en 
af slagsen. Og den undskyldning vil jeg 
ikke bare give på egne vegne, men på 
vegne af hele min generation. Det har 
jeg måske ikke nogen ret til at gøre, men 
nu gør jeg det alligevel.

Jeg vil nemlig gerne sige undskyld for 
alle de bekymringer, som min generati-
on har det med at lægge på jeres skuldre. 
Det er en enormt bekymret tid, vi lever I; 
luften er tyk af bekymringer. Det er som 
om vi voksne hængehoveder ser en dyd 
i at få øje på potentielle farer overalt. 
Rynkerne i vores forgræmmede pander 
bliver dybere og dybere, alt imens vi gør 
os nye bekymringer om alt mellem him-
mel og jord, lige fra klimatruslen over 
den politiske højredrejning til mængden 
af tilsætningsstoffer i den mad, vi spiser. 

Og som om det ikke var nok, så har min 
generation det med at tage den mest 
dystre mine på og tale om, hvor vigtigt 
det nu er, at få sig en god uddannelse og 
gode karakterer, for vi lever i konkur-
rencestaten, og kineserne er for øvrigt 
også på vej. Jeg forstår godt, hvis vores 
bekymrede, tåbelige snak efterhånden 
hænger jer langt ud af halsen. Og som 
sagt undskylder jeg uforbeholdent for 
vores tåbelighed.

De seneste par år har jeg været til en del 
konfirmationer i vores familie og venne-
kreds. Konfirmandernes forældre er uden 
undtagelse kloge, kærlige og betænksom-
me mennesker. Så det er slet ikke det. 
Men det er mere reglen end undtagelsen, 
at når de slår på glasset og rejser sig for 

at holde tale for deres konfirmand, ja, så 
lyder de ikke længere som kærlige foræl-
dre, men nærmest som en slags offentligt 
ansatte erhvervsvejledere. Og så taler de 
igen om uddannelse og om at træffe de 
rigtige valg – ja, det er til at blive helt de-
primeret af. Og når de så har talt alt liv 
og glæde ud af konfirmanden, ja så sætter 
de altid trumfen ind til sidst ved at sige, at 
alle muligheder ligger åbne for dig. 

Uden tvivl siger de det i den allerbedste 
mening. Men jeg kan godt love jer for, 
at hvis nogen – dengang jeg var i jeres 
alder – havde sagt til mig, at alle mu-
ligheder lå åbne for mig, ja, så ved jeg 
faktisk ikke, hvad jeg havde gjort. Enten 
var jeg løbet skrigende bort, eller også 
havde jeg fået kronisk tynd mave af ren 
og skær præstationsangst. 

For hvad gør det egentlig ved os at få at 
vide, at alle muligheder ligger åbne for 
én? Ja, jeg tror, at bare tanken kan virke 
lammende og dræbende for ens lyst til at 
kaste sig over den tilværelse, der ligger 
foran en. 

Og noget andet er, at det jo også er løgn, 
at alle muligheder ligger åbne for én. For 
det gør de jo ikke. Det ved vi jo inderst 
inde godt, og det behøver vi såmænd 
ikke at være kede af. Ja, måske ville det 
egentlig være langt mere befriende, hvis 
vi turde sige det, som det er: At vi i bund 
og grund kun har én mulighed; at vi kun 
har én chance, kun ét skud i bøssen. Og 
det ene skud, den ene chance, den ene 
mulighed, vi har, er, at vi hver især skal 
leve vores eget liv; at vi hver især skal 
blive os selv, som dem vi nu engang er. 
Og derfor nytter det heller ikke noget, 
at min generations hængemuler sovser 
det hele ind i nok så velmente bekym-
ringer. For så kvæles al livslyst i opløbet.



For når det nu er sådan, at man kun har 
dét ene skud i bøssen, ja, så gælder det 
jo virkelig om at have frimodighed til at 
fyre kanonen af med et ordentligt skrald 
– andet ville jo være godt dumt. Ja, faktisk 
ville alt andet være en hån mod den Gud 
og Skaber, som har skænket os det ene 
liv, for at vi netop ikke skal fedte med det. 

Kære konfirmander. Det handler om 
frimodighed. Om glæde og om at have 
mod til at kaste sig over det liv, der er 
jeres. Når I om lidt bliver konfirmerede, 
er det præcis det, det handler om. For I 
dag gentager Gud det løfte, som han gav 
hver enkelt af jer, den dag I blev døbt. Et 
løfte om at han er med jer til alle tider, 
hvor I end måtte være. I dag bekræfter 
Gud for jer, at han er en nådig Gud, og 
at hans nåde rækker længere og går dy-
bere end alt andet: at Guds nåde holder 
os fast, selv der hvor livet bliver noget 
rigtig rod, og hvor det endda måske går 
helt i stykker. Og hvis ikke det budskab 
giver frimodighed til at kæmpe livets 
kampe, så er der intet, der gør det.

I dag fornyr Gud sin pagt med jer. Men 
dåbens pagt, hvordan gør vi os overho-
vedet billeder af den? Hvordan kan vi 
forestille os noget så uhåndgribeligt som 
Guds nåde? Ja, måske er det ikke så 
dumt at bruge et billede af en lille fugl, 
af en lærke, som et billede på dåbens 
pagt. Det har Fløjte-Emil også gjort på 
vores altertavle, hvor lærken kroner 
værket allerøverst oppe.

Dette forår er det præcis 150 år siden, at 
prøjsiske tropper stormede skanserne ved 
Dybbøl. Den 18. april fra kl. 4 om morge-
nen til kl. 10 om formiddagen er skanserne 
blevet bombarderet med større kraft end 
nogensinde før; en lyd af død og ødelæg-
gelse, som om himlen er ved at falde ned. 

Men på slaget 10 bliver der dødsens stil-
le. Et kort øjeblik, nogle få sekunder, det 
er alt. De overlevende soldater beskri-
ver senere stilheden som nærmest sur-
realistisk; en slags vakuum; et elektrisk 
øjeblik før ragnarok, før det egentlige 
vanvid sætter ind.

Skanse 6 den 18. april 1864 efter stormen på Dybbøl.



Men i dette korte, elektriske øjeblik, kan 
man høre lærken synge. I soldaterbreve 
og dagbøger kan man læse om, hvor tyde-
ligt den lyder; ja, det er som om, man hø-
rer dens sang for første gang nogensinde. 
Øjeblikket er som mættet af lærkesang.

Lærken svævede højt oppe under him-
len, og selvom dens triller først kunne 
høres nu, havde den været der hele ti-
den. Den var blevet overdøvet af flere 
ugers heftigt artilleriangreb – og skulle 
blive det igen under skrigene fra kolbe-
slag og bajonetstød. Men til trods for det 
sang den ufortrødent.

Lærken sang den dag, og den synger 
stadig; måske som en påmindelse om 
Guds nåde, der rækker fra slægt til slægt; 
fra skabelsens morgen over et kors på 
Golgatha og helt frem til jer på jeres 
konfirmationsdag. Og når lærken synger 
så smukt og insisterende, som den gør 

om Guds nåde og kærlighed, ja, så skulle 
vi være nogle skarn, hvis ikke også vi tog 
livet på os med en frimodighed og en 
glæde, der minder om lærkens. Som vi 
begyndte med at synge: 

»Thi takke vi Gud, vor Fader god, som 
lærken i morgenrøde / for dagen han os 
oprinde lod / for livet han gav af døde.«

Kære konfirmander! Må den frimodig-
hed, som udspringer af Guds glædelige 
budskab, og som rimer på lærkens sang, 
altid følge jer på jeres livs vej. Amen.

Frimenighedens 
nye formand 
Af Knud Rasmussen

Jeg hedder Knud Rasmussen og blev 
på sidste generalforsamling valgt til fri-
menighedens bestyrelse. På et efterføl-
gende konstituerende møde blev jeg så 
valgt til formand. Det er en tillid, som 

»...som lærken i morgenrøde...«

Knud Rasmussen.



jeg er meget glad for og meget ydmyg 
overfor.
Jeg bor i Sandager mellem Ryslinge og 
Gislev sammen med Gerda, der er lærer 
på Ringe Friskole. Vi har 3 børn sam-
men, der er mellem 17 og 22 år. Desuden 
har jeg 2 voksne piger. 
På mit »cv« ville jeg skrive, at jeg er 66 år, 
og siden 2011 har været selvstændig og 
arbejdet med rådgivning og vejledning 
indenfor især undervisnings-, social- og 
sundhedssektoren. Desuden til byder jeg 
støttende samtaler til mennesker med 
sociale og psykiske vanskeligheder. 
Før 2011 havde jeg gennem næste 30 år 
været forstander på forskellige døgnin-
stitutioner for udsatte børn og unge. I 
mindst lige så lang tid har jeg deltaget 
i forskelligt organisatorisk og praktisk 
arbejde i det samfund jeg har været og 
er en del af. 

Min familie og jeg har været tilknyttet 
Ryslinge Frimenighed siden 1981. Jeg 
føler et tilhørsforhold, som det er natur-
ligt for mig også, bliver omsat til en ak-
tiv indsats som medlem af bestyrelsen. 
Gennem de mange år har kirken og me-
nigheden stået som et konkret, og meget 
betydningsfuldt samlingspunkt både for 
det store fællesskab og for de vigtigste 
begivenheder i vores familie.

Orglet i
Nazarethkirken
Af organist Thyra Rasmussen
Om et lille års tid er orglet færdigreno-
veret. Der har siden orglet blev bygget i 
1948 været flere renoveringer – den sid-
ste i 2010, hvor Wroblewskis Fond gav 
midler til istandsættelse af manualernes 
vindlader.

I 2001 konstaterede vi skimmel i orglet, 
og der blev sat fugtighedsregulatorer 
ind i orglet.

Efter renoveringen i 2010 var der sta-
dig problemer omkring spillebordet 
(det med tangenter), og sammen med 
orgelkonsulent Michael Thomsen blev 
orglets tilstand afdækket. Orgelfirmaet 
Marcussen & Søn kunne ligeledes for-
tælle, hvad der var ordnet, og især da 
orglet blev renoveret først i 90’erne. Her 
blev orglets mekanik renoveret, og org-
let blev efterintoneret, så klangen passer 
til kirken.

Det er orglets stærke side, at det fylder i 
kirkerummet, uanset om det er juleaften 
eller en stille søndag i juli.

Der er på Fyn to orgler fra denne pe-
riode; et i Stige fra 1945 og vores fra 
1948, som indtil 2004 var Fyns største 
landsbykirkeorgel. Lumby kirkes orgel 
er nu det største, og vi kan kalde os det 
næststørste – eller som Michael Nielsen 
og Torben Bramming sagde ved min 
ansættelse i 2001, at du kommer til at 
spille i en »Domkirke«og bliver afhæn-
gige af vores prædikener – det gælder 
også efter Torben Bramming Mikkels 
prædikener.

Spillebordet.



Den nuværende renovering drejer sig 
især om spillebordet, der er slidt og fra 
1948, og det har ikke været med i tidlige-
re renoveringer. Desuden var der i 1948 
planlagt en tremulantstemme, som aldrig 
blev gjort færdig, og det bliver den nu. 

Den sidste renovering kan vi få realise-
ret takket været A. P. Møllers Fond, som 
har givet 450.000 kr. til projektet, og 
her er som nævnt spillebordet det mest 
kostbare med 348.000 kr. De resterende 
opgaver er pedalets vindlade, fagotten i 
pedalet og tremulanten – samt til sidst 
intonering og stemning af orgelet.

Indtil nu håber jeg, orglet har fungeret 
tilfredsstillende til gudstjenester og kir-
kelige handlinger – om end det i vinter-
måneder har været en prøvelse såvel for 
organist som for menighed – og tak for 
forståelsen af problemerne.

Med nævnte renovering glæder vi os til, 
at orglet også kan bruges til koncerter. 

Det gælder orgelkoncerter, men også 
koncerter, hvor orglet indgår sammen 
med andre instrumenter.

I orglets renoveringsperiode skal vi und-
være det i en uges tid, men da bliver der 
sat et lille orgel op i kirken.

Orglets kommende renovering er lavet 
ud fra en helhedsløsning sammen med 
orgelkonsulent Michael Thomsen og or-
gelfirmaet Marcussen & Søn.

Nyt fra bestyrelsen
Fra mødet den 26. marts:

A.P. Møllerfonden har bevilget 450.000 
kr. til den store reparation af kirkeorg-
let. Det bliver orgelfirmaet »Marcus-
sen og Søn«, som kommer til at udføre 
det store arbejde, som kan påbegyndes 
ved årsskiftet og afsluttes den 25. marts 
2015. Firmaet stiller et orgel frit til rå-

»Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme!«



dighed under arbejdet. Ved konstitu-
eringen er Knud Rasmussen valgt til 
formand. Svend Otto Knudsen fortsæt-
ter som næstformand og Flemming Ras-
mussen fortsætter som kasserer. Lågen 
ind til kirkegården er blevet efterset af 
Hudevad Smedelaug og kan nu åbnes 
og lukkes uden problemer. I nærmeste 
fremtid bliver der »ryddet op«  i skoven 
efter den tidligere træfældning.

Fra mødet den 3. juni:
Der har været konfirmation Kr. Him-
melfartsdag med 7 konfirmander.
5 nye konfirmander er skrevet op til det 
kommende år. 
Arrangementskalender for det kom-
mende år (august 2014-juli 2015) er næ-
sten færdig og de mange arrangementer 
vil løbende blive annonceret.
Vi har indhentet 2 tilbud på nyt stråtag 
på Kirkely ud mod haven. Tækkemand 
Arne Klüwer er som billigst valgt til ar-
bejdet, som vil blive udført inden der 
igen kommer frost.
Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver 
den 1. oktober 2014.

Kaffe i præste-
gårdshaven
Søndag den 13. juli håber vi på godt 
vejr, da vi efter gudstjenesten har dæk-
ket kaffebordene op i haven ved Kirke-
ly. Arter vejret sig ikke efter vores vilje, 
rykker vi indenfor i salen.

Tid: Søndag den 13. juli kl. 14.00
Sted: Nazarethkirken, derefter kaffe i 
haven

1864 –
sønner af de Slagne
– Sommermøde med
Rasmus Genthøj

1864 er et år, der står mejslet ind i den 
danske selvforståelse. Tusinder faldt, 
drømmen om et Danmark til Ejderen 
brast, og Danmark blev (næsten) en 
nationalstat. Men hvad førte til denne 

»Infanterister, der redder en Kanon paa Tilbagetoget fra Dannevirke«, af Niels Simonsen.



L.A. Ring. I Høst (1885)

ulykkelige krig, der kostede staten 40 
% af sit territorium og som efterlod 
200.000 dansksindede syd for grænsen? 
Svaret har næsten altid været de natio-
nalliberales håbløse politik og dansker-
nes overmod i kølvandet på Treårskri-
gen. Virkeligheden var imidlertid mere 
kompliceret. Den bagvedliggende histo-
rie handlede om, hvordan den danske 
stat skulle se ud, og i hvilket omfang den 
skulle være selvstændig. Forelæsningen 
fortæller en historie om nationalisme, 
liberalisme og skandinavisme i en tidsal-
der, hvor det danske demokrati var ungt, 
og enevælden stadig spøgte i kulissen.
Rasmus Glenthøj er historiker ansat ved 
Syddansk Universitet og udgav i foråret 
2014 værket 1864 – Sønner af de Slagne.

Tid: Søndag den 17. august kl. 13.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i 
Nazarethkirken, derefter foredrag i sa-
len.

Musik for livet – 
støttekoncert i 
kampen mod kræft 
Sidste år havde en gruppe mennesker ta-
get initiativ til en koncert med det formål 
at samle penge ind til kampen mod kræft. 
De medvirkende musikere og sangere 
optrådte gratis, og Nazarethkirken lagde 
rum til koncerten. Ryslinge Frimenighed 
og Ryslinge Valgmenighed har besluttet 
at bakke op om projektet, så der igen i år 
kan løbe en støttekoncert af stablen.

Det endelige program ligger endnu ikke 
klar men vil blive offentliggjort på fri-
menighedens hjemmeside og i Midt-
fynsposten.

Tid: Torsdag den 28. august kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken
Entré: Kr. 100,-

Konfirmandlejr
Årets konfirmandlejr finder sted i week-
enden 5.-7. september. Som sædvanlig 
medvirker konfirmanderne ved gudstje-
nesten om søndagen. Hvis man overve-
jer at gå til konfirmationsforberedelse i 
frimenigheden, er det for øvrigt ikke for 
sent at melde sig til.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i salen efter gudstje-
nesten søndag den 31. august kl. 9.30.

Høstgudstjeneste
I år bliver høstgudstjenesten afholdt 
søndag den 21. september kl. 11.00.



Kalender
31. marts:
Kaffe i præstegårdshaven

17. august:
Sommermøde

28. august:
Koncert: Musik for Livet

5.-7. september:
Konfirmandlejr

Kirkelige handlinger
Dåb:
23. marts:
Clara Juul Langlands

6. april:
Johan Kruse Haslund
Sarah Kruse Eliasson

18. april:
Signe Kirstine Longmose Annexgaard

18. maj:
Anna Berg Olsen

Bisættelse:
23. april:
Aase Ansbjerg



Præst:
Mikkel Crone Nielsen
Gråbjergvej 4, 5856 Ryslinge
Tlf.: 62 67 10 95
mail: mikkelcrone@hotmail.com

Graver:
Lone Holmegaard, Tlf.: 20 16 08 44
mail:
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og grav sted.

Kirketjenere:
Jakob Rasmussen
Sandagervej 7a, 5854 Gislev
Tlf.: 61 69 99 62

Anna Kløvgaard Stavenuiter
Sandagervej 4, 5854 Gislev
Tlf.: 50 59 17 34

André Toft Jensen
Kapelvej 1a, 5750 Ringe
Tlf.: 20 43 86 96

Organist:
Thyra Rasmussen, tlf. 62 62 31 81

Kirkesangere:
Maike Pedersen, tlf. 27 13 79 27
Mads Bisgaard, tlf. 62 67 22 40

Ansatte

Ferie og
friweekender
Jeg holder ferie i ugerne 30-32 (21. juli 
til og med 10. august), samt fri i weeken-
den 22.-24. august.
 

Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal
I forbindelse med kirkelige handlinger 
(begravelse, bisættelse, dåb og vielse) 
kan man låne salen til efterfølgende 
reception. Henvendelse skal ske til To ve 
Mølgaard Hansen (tlf. 41 63 52 29) eller 
Ka ren Bisgaard (tlf. 62 67 22 40).

Kirkebil:
Alex’s taxi, Espe, tlf.: 62 66 12 02
Kirkebil bestilles senest dagen før kl. 
12.00.
NB! Kirkebilen kan benyttes til samt-
lige gudstjenester og arrangementer.

Knud Rasmussen, Sandagervej 7A, 5854 Gislev, 62 29 15 42, formand
Mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk
Svend Otto Knudsen, Skovrevlgyden 4, 5792 Årslev, næstformand
Flemming Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe, 62 62 37 31, kasserer
Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe 
Gerda Bjørn Andersen, Strandhuse 70, 5700 Svendborg 
Margrethe Voigt, Nordskovvej 61, 5750 Ringe 
Maike Pedersen, Bjertevej 1A, 5750 Ringe

Frimenighedens bestyrelse



Juli
Søndag 6. juli kl. 19.30
 3. søndag efter trinitatis

Søndag 13. juli kl. 14.00
 4. søndag efter trinitatis
 Kaffe i præstegårdshaven

Søndag 20. juli
 Ingen gudstjeneste

Søndag 27. juli kl 11.00
 6. søndag efter trinitatis
 Mette Marslund

August
Søndag 3. august kl. 11.00
 7. søndag efter trinitatis
 Mette Marslund

Søndag 10. august kl. 11.00
 8. søndag efter trinitatis
 Mette Marslund

Søndag 17. august kl. 13.30
 9. søndag efter trinitatis
 Sommermøde

Søndag 24. august kl. 13.30
 10. søndag efter trinitatis
 Mette marslund

Søndag 31. august kl. 9.30
 11. søndag efter trinitatis
 Kirkekaffe

September
Søndag 7. september kl. 9.30
 12. søndag efter trinitatis
 Konfirmandlejr

Søndag 14. september kl. 9.30
 13. søndag efter trinitatis

Søndag 21. september kl. 11.00
 14. søndag efter trinitatis
 Høstgudstjeneste

Søndag 28. september kl. 9.30
 15. søndag efter trinitatis

Oktober
Søndag 5. oktober kl. 11.00
 16. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTER
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