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I skrivende stund er vi godt i gang med 
at arrangere en mini-musikfestival i præ -
stegårdshaven, som vi gerne vil invitere 
netop jer til. Der bliver tale om en hyg-
gelig dag med god musik, mad og drik-
ke, og ikke mindst: hyggeligt samvær 
for unge og gamle.

Baggrunden for arrangementet er den, 
at der er rigtig mange mennesker i og 
omkring Ryslinge Frimenighed, som be -
skæftiger sig med musik. Derfor er det 
oplagt at samle kræfterne til en uformel 
dag i musikkens tegn. Dagen kan også 
være en festlig lejlighed for tidligere kon-
firmander til at gense hinanden. 

Rammen for KirkelyFestival bliver et 
telt i præstegårdshaven. Ud over en sce-
ne for de optrædende musikere vil der i 
teltet dagen igennem være mulighed for 
at købe mad, drikke, kaffe og kage.

Datoen for arrangementet bliver lør-
dag d. 17. juni fra omtrent middagstid 
til kl. 20.00. Festivalen afsluttes med 
aftensang i kirken – dvs. en blandet 
koncert og fællessang, hvor vi hører de 
sangere og musikere, hvis musik egner 
sig bedst til kirkerummet. Programmet 
for dagen vil løbende blive opdateret 
på frimenighedens hjemmeside og på 
Facebook.

Kunne du have lyst til at optræde med 
nogle numre, er du velkommen til at 
kontakte Mikkel Crone Nielsen på pra-
esten@ryslingefrimenighed.dk eller tlf. 
62 67 10 95.

Tid: Lørdag den 17. juni
Sted: Haven ved Kirkely

Muhammed og 
Jesus – og tanker 
om en reformation
 
– af Mikkel Crone Nielsen, frimenigheds-
præst.

I skrivende stund er man landet over alle-
rede godt i gang med at fejre 500-året for 
reformationen. Også vi i Ryslinge Frime-
nighed har gjort vores med flere foredrag 
og studiekredsaftner. Der er da også god 
grund til at fejre reformationen, da den 
fik grundlæggende indflydelse på den 
verden, vi lever i. Da Martin Luther den 
31. oktober 1517 opslog sine 95 teser mod 
romerkirkens afladshandel på slotskir-
kens dør, satte han nemlig kræfter i værk, 
som kom til at forandre ikke bare kirken 
men også det øvrige samfund. Genopda-
gelsen af evangeliet som kristendommens 
centrum, opgøret med skinhelligheden 
og forkastelsen af paven og andre falske 
autoriteter er blot nogle af reformatio-
nens frugter. Men de er så sandelig også 
værd at fejre i et jubilæumsår som dette.

KirkelyFestival

KirkelyFestival.



Man hører i ny og næ, at den anden sto-
re verdensreligion, islam, også har brug 
for en reformation. Det er et syns punkt, 
der luftes af moderate og velmenende 
muslimer, ofte efter de ter rorangreb, 
som med jævnligt mellemrum har hjem-
søgt Europa de senere år. Argumentet 
lyder: Hvis nu bare man kunne moder-
nisere islam, ligesom Martin Luther tog 
kampen op mod den katolske kirkes 
misbrug, så kunne religionen tilpasses 
en vestlig sammenhæng og komme til at 
rime på sekularisering, ligeværdighed, 
demokrati, ytringsfrihed og accept af 
religiøs forskellighed. En sådan refor-
mation af islam ville – ifølge fortalerne 
– kunne bringe islam ud af sit konflikt-
fyldte forhold til den vestlige verden og 
føre til fredelig sameksistens mellem 
muslimer og ikke-muslimer.

Tanken om en sådan modernisering af 
islam er sympatisk. Men den er desvær-
re også naiv. Man må nemlig gøre sig 
klart, at en reformation altid betyder en 
genopdagelse af de helligskrifter, som 
religionen bygger på, i kristen sammen-
hæng bibelen, i islam koranen.
 
Enhver, der har læst både bibel og ko -
ran, vil vide, at der er en verden til for -
skel på de to bøger. Hvor koranen 
udtrykker Allahs åbenbarede vilje i form 
af love, regler og forordninger, fortæller 
biblen en historie, der kulminerer med, 
at Gud selv bliver menneske i Jesus fra 
Nazareth for på korset at gøre det, som 
ingen love eller regler nogensinde har 
formået: at forsone det faldne menneske 
med sin skaber. Indholdet i de to bøger 
kunne ikke være mere forskelligt: lovre-
ligion vs. forkyndelse af Guds nåde. En 
reformation af islam vil derfor uvæger-
ligt føre til øget vægtlægning på koranens 
religiøse love, regler og forordninger – 
stik imod hensigten blandt de velmenen-
de moderate muslimer. 

Men måske er den største forskel på de 
to verdensreligioner dog de to hoved-
personer, Muhammed og Jesus, og den 

Martin Luther (1483-1546).

Ayaan Hirsi Ali (f. 1969) har flere gange 
slået til lyd for en reformation af islam.



rolle de i praksis spiller som forbille-
der for troende verden over. For det 
gør virkelig en forskel, om man – som i 
Muhammeds tilfælde – aktivt opfordre-
de til og selv tog del i stening af kvinder 
(hadith 4206), eller om man – som Jesus 
– sagde: »Lad den af jer, der er uden 
synd, kaste den første sten.« På samme 
måde er der også umådelig stor forskel 
på den mand, der opfordrede til tilgivel-
se og til at vende den anden kind til – og 
på ham, der opfordrede til at dræbe fra-
faldne og piske utro. Og ikke mindst er 
der forskel på den Jesus af Nazareth, der 
i påsken kom ridende ind i Jerusalem 
på et æsel – og på den Muhammed, hvis 
tilhængere hylder ham som den ideale 
krigsherre i blodige slag mod de vantro.
 
Muhammed eller Jesus? Det er af afgø-
rende forskel, hvem af de to man som 
troende spejler sig i.

Derfor er der god grund til at være på 
vagt, når der tales om en reformation 
af islam. Man kan som bekendt risikere 
at få, hvad man ønsker sig. Samtidig 
bør vi – ikke mindst i dette jubilæumsår 
– lægge os i selen for at fortsætte den 
reformation af kirke og kristendom, som 
Martin Luther indledte med teseoplaget 
på kirkedøren i Erfurt for 500 år siden. 
Imod kirkeligt magtmisbrug, imod fal-
ske autoriteter, imod skinhelligheden. 
Og det er en kamp, der altid er standen-
de og aldrig kan føres til ende.

Uddrag af forman-
dens beretning
Da vi fejrede vores 150 års jubilæum i 
november 2015, var vejret lidt af en 
udfordring. Heldigvis lagde det ikke 

bånd på festlighederne, og der kom rig-
tig mange gæster, også langvejs fra. Det 
var klart, at vi glædede os til at kunne 
være værter for årsmødet i de grundt-
vigske valg- og frimenigheder 4. og 
5. juni i 2016, og det gerne i sommer-
sol. Vi fik sommersol og mange glade 
gæster. Det blev en fin dag, der levede 
op til sit ry som »fætter-kusinefest«. 
Der var spændende og gode indlæg, der 
var gode omgivelser på Høj- og Efter-
skolen, dejlig mad, lidt drama og små 
skænderier under generalforsamlingen, 
og frem for alt en masse mennesker, 
der havde et par dejlige dage, og som 
følte sig velkomne, fik snakket med 
hinanden, og mange gav udtryk for, at 
de fik noget med sig.
Jeg ved ikke, om der var en rigtig ba -
lance mellem »fri snak eller hygge« og 
de underholdende og oplysende dele. 
Men jeg håber og fornemmer, at vi 
valgte rigtigt.

Hvis jeg skal tage økonomien først, så 
klarede vi virkelig at få det til at balan-
cere. Vi havde selvfølgelig et under-
skud, men ikke større end Foreningen 
af Grundtvigske Valg- og Frimenig-
heder dækkede det. Når man samler 
over 100 mennesker til fest i et døgn, og 
lægger flere underholdende, kloge og 

Søren Ulrik Thomsen læser op til årsmø-
det. Foto Rie Thygesen.



spændende indlæg ind, sikrer der er rig-
tig god og veltillavet mad, dejlige ram-
mer og godt vejr, så er det kun det sid-
ste, altså vejret, der kom helt af sig selv. 
Personligt synes jeg disse årsmøder er 
vigtige og at mødet i Ryslinge viste, at 
to dage det hænger fint sammen og til-
slutningen var fin. 

I arrangørgruppen havde vi en god 
arbejdsfordeling med Valgmenigheden, 
og vi fik virkelig fin hjælp og service fra 
Højskolen. Ingen tvivl om det på alle 
måder er godt at gøre ting sammen, 
både i vores egen menighed og sammen 
med andre.
Samarbejde om arrangementer har der 
været mange af i denne jubilæums tid, 
og det er til glæde og gavn.

Ryslinge mødet, er den årlige begiven-
hed vi har sognekirken, højskolen, valg-
menigheden og os. I år var de musikal-
ske og oplysende dele slået sammen, da 
Phillip Faber, DR Pigekorets dirigent, 
leverede et spændende og medriven-
de foredrag om den danske sangskat 
og så fik tilhørerne til at synge på højt 
niveau. 
Jeg vil ikke gennemgå hele arrange-
ments listen, men blot nævne 500 året 
for Martin Luthers berømte pla kat på 

kirkedøren i Wittenberg, og  så det bli-
ver fejret, som alt det andet. Både med 
en særdeles velbesøgt studiekreds, fore-
drag og film.
Noget der også bør nævnes er Lene og 
Mikkels krybbespil med fællesspisning. 
En stærk tradition i begyndelsen af 
december, hvor kirken vrimler af engle, 
får, hyrder, forældre og bedsteforældre. 
Salen er så efterfølgende den overfyld-
te kro for alskens godtfolk.
 
Fællesspisning er også næsten en tradi-
tion til sommermødet, og igen stod Lis-
beth og Anders Skotte for maden, med 
en lille smule hjælp fra forsamlingshu-
set. Et sommermøde der ud over dej-
lig mad også bød på flere PET folk og 
andre fra politiet. Foredragsholderen 
var nemlig Naser Khader.

Inden vi ser på fremtiden, så er det tid til 
at nævne noget meget betydningsfuldt, 
nemlig ansættelse af Marlene Schmidt 
Larsen fra Lørup som Kirkesanger, og 
Birgit Nedergaard fra Ullerslev som 
organist. Ansættelsen af Marlene er 
internt i frimenigheden. Birgit er ansat 
af Fællesudvalget, og også her har vi haft 
et rigtig godt samarbejde med vores kol-
legaer fra Valgmenigheden.
Fællesudvalget har haft travlt i det for-
løbne år, der har været en del vigtige 
sager og beslutninger. En af de mere 
kostbare er Nazarethkirkens udvendige 
vedligeholdelse. Vores kirke blev for 
godt 10 år siden renoveret indvendig, 
og allerede dengang blev der udarbej-
det en rapport og en plan for en udven-
dig renovering. Det vil vi nu følge op 
på, så vi i budgettet for 2017 har sat 
50.000,- af til dels nødvendige akutte 
vedligeholdelsesopgaver, der ikke er 
i budgettet i øvrigt, og dels og ikke 
mindst til at lave en prioriteret plan for Snackpause under krybbespils-øvning.



PROGRAM for årsmødet:
Lørdag den 20. maj
14.00  Ankomst til Galtrup Musik og 

Idrætsefterskole, ind kvartering
15.00 Kaffe og kage i spisesalen
15.30  Foredrag: »Jeg tror, der lever et barn 

dybt inde« – om nysgerrighedens 
poetiske dannelseskraft, ved kom
mende forstander for Testrup Høj
skole, Simon Axø

18.00  Festmiddag på Galtrup Efterskole 
med nogle af vores landsdels forrygende råvarer

21.00  Koncert i Ansgarkirken med 
Den Danske Salmeduo, der vil 
præsentere os for deres meget 
roste cd med salmer af Luther

22.30 Aftenhygge på efterskolen

Søndag den 21. maj
07.30 Morgenmad og aflevering af værelsesnøgler
09.00  Gudstjeneste i Ansgarskirken med efterfølgende 

kirkekaffe (ståkaffe) udenfor kirken
10.30  Generalforsamling på Galtrup Musik og Idræts

efterskole. Dagsorden ifølge vedtægterne for For
eningen af Grundtvigske Valg og Frimenigheder

13.00 Frokost på Højskolen
14.00 Tak for denne gang …. og dog
14.05  Få en tur til tre af Mors pragtfulde seværdigheder 

med medlemmer af Morsø Frimenighed som gui
der. Turen foregår i egen bil og har en varighed af 
maksimalt halvanden time.

Ansgarskirken i 
Øster Jølby.



Tilmelding
Tilmeldingsfristen er mandag den 10. april og sker samtidigt 
med indbetaling af beløb via netbank til Morsø Frimenigheds 
konto i Jyske Bank: Reg.nr. 9100 Kontonr.: 4502415668.
Indbetaling og tilmelding er pr. person med mindre I er to, 
som vil overnatte på samme værelse, så tilmelder I jer og 
betaler sammen. For børn skriv alder i ( ) efter navnet.
Når du opretter betalingen, skal du klikke på »Yderligere 
oplysninger om betalingen.« Ordvalget kan være lidt for
skelligt fra bank til bank. Det giver dig mulighed for at op
lyse: 1. linje: Overnatning + forplejning eller kun forplejning 
2. linje: Hvis du overnatter, hvem du ønsker at dele væ
relse med 3. linje: Hvilken menighed du kommer fra 4. felt: 
Navn (alder for evt. børn), adresse, tlf.nr. og email.
Hvis der er gebyrer, husk da at afkrydse »afsender betaler.«

Pris for årsmødet:
Uden overnatning: Overnatter du hjemme er prisen for års
mødet 500 kr. Beløbet dækker alle måltider (ikke drikke
varer til festmiddag lørdag og frokost søndag), foredrag 
og koncert. For børn til og med 15 år er prisen 200 kr., 
mens børn 06 år er gratis.
Med overnatning: I kan overnatte i dobbeltværelse på Gal
trup Efterskole. Ønsker du at bestemme, hvem du deler 
værelse med, fortæller du os det ved at lave indbetalingen 
sammen med den pågældende. Indkvarteringen sker i øv
rigt sammen med person af samme køn, og efterskolens 
ledige værelser fyldes efter først til mølle princippet. Der
efter finder vi overnatning privat hos medlemmer af Morsø 
Frimenighed. Pris for årsmødet inklusiv indkvartering er 
750 kr. Børn til og med 15 år koster 450 kr.



udvendige vedligeholdelsesarbejder for 
kirke, P plads, kirkegård, kapel og gra-
verhus.
Vi har ikke midler nok til de behov, der 
er og kommer. Det klarer vi forhåbent-
lig ved hjælp af fonde, god planlægning 
og frivilligt arbejde. F.eks. kan vi allere-
de til foråret få malet graverhuset med 
frivillige malere.

Som det er beskrevet i kirkebladene, 
så er arrangementer for 2017 på plads 
i hvert fald frem til sommerferien. Der 
er 3 som jeg vil nævne, ikke fordi de er 
bedre eller mere spændende end andre, 
men fordi der er nogle særlige omstæn-
digheder. Det første er koncerten med 
Habadekuk, den er afholdt, men ikke 
i skrivende stund. Det særlige ved den 
koncert er selvfølgelig et fantastisk 
orkester, og også at vi laver arrange-
mentet sammen med Musik på Midtfyn; 
det er et samarbejde vi ser frem til vil 
fortsætte i årene fremover. Så er der 
A Leonard Cohen Tribute, som også 
er afholdt, når kirkebladet udkommer. 
Om det er der at sige, at Nazareth kir-
ken lægger hus til en koncert som vi er 
glade for bliver holdt dér. Musikerne 
står selv for projektet, men med hjælp 
fra os. Sidst er der KirkelyFestival, et 
arrangement Frimenigheden er værter 
for, og som et tiltag vi venter os meget 
af. Vi vil lørdag den 17.06 invitere til 
nogle timer med forskelligt musik og 
sang, der alt sammen er fremført af 
mennesker med tilknytning til Frime-
nigheden, og vi vil gerne engagere både 
unge og os lidt mere modne, alle aldre. 
Så hold øje med Kirkebladet, der kom-
me mere om dette og andre ting, der er 
på færde.

Knud Rasmussen – på generalforsamlin-
gen 26. marts

Arbejdsdag i
præstegårdshaven
Igen i år samler vi frivillige til en 
arbejdsdag i præstegården. Som alle, 
der har deltaget, ved, plejer det at være 
ganske effektivt og ikke mindst hygge-
ligt. Vi gentager derfor succesen onsdag 
den 19. april, hvor vi mødes i Kirkely 
kl. 14.00. Kan man først komme senere, 
er man også meget velkommen. Vi skal 
nok sørge for drikkevarer samt aftens-
mad til det flittige arbejdshold. Meld 
dig til hos Mikkel Crone Nielsen på tlf. 
62 67 10 95 eller på mail:
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Nazarethkirkens sydgavl.



Konfirmandind-
skrivning for
sæsonen 2017-2018
Hvis du skal i 7. klasse og overvejer at 
gå til konfirmationsforberedelse i Rys-
linge Frimenighed, så mød op til ind-
skrivningsmøde søndag d. 14. maj kl. 
9.30. Tag gerne dine forældre med.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken 
kl. 9.30, og derefter går vi over i salen, 
hvor vi kan hilse på hinanden. Jeg vil 
fortælle lidt om, hvad det vil sige at »gå 
til præst«, og I vil kunne få besvaret de 
spørgsmål, I end måtte have. Medbring 

gerne din navne- eller dåbsattest. Tids-
punktet for konfirmationen 2018 ligger 
allerede fast. Det bliver Kristi himmel-
fartsdag, torsdag den 10. maj kl. 10.00 i 
Nazarethkirken.

Tid: Søndag den 14. maj kl. 9.30
Sted: Nazarethkirken
 

Konfirmation
Kristi himmelfarts dag, torsdag den 25. 
maj kl. 10.00, løber årets konfirmation 
af stablen. I år består konfirmandholdet 
af Linn Bonde Christensen, Lars Emil 
Mortensen og Kristian Bonde-Hansen.

Konfirmandholdet 2016-2017.



Kalender
13. april:
Skærtorsdag 
Sammenkomst i Kirkely

19. april:
Arbejdsdag i haven

20.-21. maj:
Årsmøde på Mors

14. maj:
Konfirmandindskrivning

25. maj:
Konfirmation

5. juni:
Morgenkaffe i salen

Kirkelige handlinger
 
Dåb:
15. januar:
Nova Sund Rasmussen

5. februar:
Marie Møller Andersen

Begravelse/bisættelse:
6. januar:
Ellen Madsen

3. marts:
Mogens Grønnegaard Pedersen

Kirkekaffe
Efter morgengudstjenesterne den 23. 
april og 25. juni er frimenighedens 
bestyrelse vært ved kaffe i salen. Alle er 
naturligvis velkomne.

Skærtorsdag
om aftenen… 
Den 13. april er der gudstjeneste kl. 
19.30, hvorefter vi – vanen tro – slår 
dørene op til hyggeligt samvær i Kirke-
ly. Alle er naturligvis velkomne.

Morgenkaffe
2. pinsedag 
I efterhånden flere år har valgmenig-
heden og frimenigheden arrangeret 
fællesspisning- og gudstjeneste anden 
pinsedag om eftermiddagen/aftenen. I 
år falder anden pinsedag og grundlovs-
dag sammen. For ikke at kollidere med 
de mange fine grundlovsarrangementer 
på egnen, har vi derfor valgt at bytte 
aftensmaden ud med et morgenbord i 
frimenighedens sal kl. 9.00 og efterføl-
gende gudstjeneste i Nazarethkirken 
kl. 11.00. Frimenigheden er værter ved 
rundstykker og kaffe. Vi håber, at man-
ge vil slutte op om arrangementet.

Tid: Søndag d. 5. juni kl. 9.00.
Derefter gudstjeneste kl. 11.00
Sted: Frimenighedens sal

Konfirmandholdet 2016-2017.



Præst:
Mikkel Crone Nielsen, Gråbjergvej 4, 
5856 Ryslinge. Tlf.: 62 67 10 95
mikkelcrone@hotmail.com
Graver:
Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og grav sted.
Organist:
Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
Regnskabsfører:
Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:
Helene Kløvgaard Stavenuiter,
tlf. 60 75 19 98
Maiken Høgh Jensen, tlf. 20 28 44 78
Katrine Bonde-Hansen, tlf. 29 87 32 21

Kirkesangere:
Maike Pedersen,
tlf. 27 13 79 27
Marlene Schmidt Larsen,
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:
Nanna Kibsgaard Rasmussen,
tlf. 21 49 57 08

Ansatte

Ferie og 
friweekender
Jeg holder fri i weekenden 26.-28. maj, 
samt sommerferie i ugerne 26-28. 

Embedet passes da af valgmenigheds-
præst Malene Rask Aastrup, tlf. 62 67 
10 73 / 28 30 53 32.

Mvh. Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal
I forbindelse med kirkelige handlinger 
(begravelse, bisættelse, dåb og vielse) 
kan man låne salen til en efterfølgende 
reception. Henvendelse skal ske til Ger-
da Bjørn Andersen på tlf. 23 60 95 67.

Kirkebil:
Alex’s taxi, Espe, tlf.: 62 66 12 02. Kir-
kebil bestilles senest dagen før kl. 12.00. 
NB! Kirkebilen kan benyttes til samt lige 
gudstjenester og arrangementer. Der er 
en egenbetaling på kr. 20,-.

Knud Rasmussen, Sandagervej 7A, 5854 Gislev, 23 63 63 95, formand
Mail: formanden@ryslingefrimenighed.dk
Svend Otto Knudsen, Skovrevlgyden 4, 5792 Årslev, næstformand
Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe 
Dorthe Godske Pedersen, Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk
Margrethe Voigt, Nordskovvej 61, 5750 Ringe 
Maike Pedersen, Bjertevej 1A, 5750 Ringe
Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe
Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev (suppleant)
Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure (suppleant)

Frimenighedens bestyrelse



April
Søndag 2. april kl. 11.00 
 Mariæ bebudelses dag

Søndag 9. april kl. 9.30 
 Palmesøndag

Torsdag 13. april kl. 19.30 
 Skærtorsdag 
 Sammenkomst i Kirkely

Fredag 14. april kl. 11.00 
 Langfredag

Søndag 16. april kl. 9.30 
 Påskedag

Mandag 17. april kl. 11.00 
 Anden påskedag

Søndag 23. april kl. 9.30 
 1. søndag efter påske 
 Kirkekaffe

Søndag 30. april kl. 11.00 
 2. søndag efter påske
Maj 
Søndag 7. maj kl. 11.00 
 3. søndag efter påske

Søndag 14. maj kl. 9.30 
 4. søndag efter påske 
 Konfirmandindskrivning

Søndag 21. maj, ingen gudstjeneste 
  Valg- og frimenighedernes 

årsmøde på Mors

Torsdag 25. maj kl. 10.00 
 Konfirmation

Søndag 28. maj  
 Ingen gudstjeneste
Juni 
Søndag 4. juni kl. 9.30 
 Pinsedag

Mandag 5. juni kl. 11.00 
 Anden pinsedag 
  Fælles morgenkaffe i salen 

kl. 9.00

Søndag 11. juni kl. 9.30 
 Trinitatis søndag

Søndag 18. juni kl. 11.00 
 1. søndag efter trinitatis

Søndag 25. juni kl. 9.30 
 2. søndag efter trinitatis 
 Kirkekaffe
Juli 
Søndag 2. juli kl. 9.30 
 3. søndag efter trinitatis 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 9. juli kl. 11.00 
 4. søndag efter trinitatis 
 Malene Rask Aastrup
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