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Kære konfirmander. Kære Linn, Kristi-
an og Lars Emil.

Nu er det nu! Den dag, det øjeblik I har 
set frem til så længe. I har glædet jer – 
det ved jeg. Og I skal vide, at det også 
er en stor glæde for mig at kunne stå 
her og være en del af jeres fest.

På den ene side virker det nærmest som 
om, det var i går, I første gang troppede 
op i præstegården med jeres cykler og 
soveposer. Og samtidig føles det som, 
vi har været sammen i årevis. Vel sag-
tens fordi vi har lavet så mange forskel-
lige ting sammen det seneste år. Men 
jeg har jo faktisk også kendt jer altid. 
I tre er de allerførste børn, jeg døbte, 
kort tid efter jeg kom her til Ryslinge 
som nyuddannet. Så I må altså bære 
over med, at jeres ellers så velforbered-
te præst kan gå hen og få lidt blæver på 
stemmen de næste par minutter.
 
Jeg må ærligt indrømme, at jeg var en 
anelse bekymret for, hvordan det hele 
nu skulle gå. Tre konfirmander! Kan 
man overhovedet det! Men jeg må nok 
sige, at mine bekymringer forsvandt 
som dug for solen, efterhånden som vi 
først kom i gang. 

For hvor har det været et sjovt og spæn-
dende år. I har ikke været flere, end 
jeg lige kan skovle jer ind på bagsædet 
af bilen, og så ellers ud i det blå. Ud af 
mine efterhånden mange konfirmand-
hold, er det nok også jer, jeg har brugt 
mest tid sammen med. Ud over den 
almindelige mandagsundervisning har 
vi blandt andet besøgt en feltpræst i 

Kerteminde, en midtfynsk fængselspræst, 
en sygehuspræst i Svendborg; i Oden-
se besøgte vi både den katolske kirke, 
domkirken og Brandts; Vi har set Jel-
lingestenene og kongernes Jelling; vi 
har besøgt Ribe og stået og frosset i 
tåge og kulde i domkirkens tårn; og for 
et par uger siden havde vi en helt igen-
nem skøn tur til Saxos, Holbergs og 
Ingemanns Sorø; Roskilde domkirke og 
det Nationalhistoriske Museum på Fre-
deriksborg. 
 
Alt det har vi gjort, fordi det har været 
vigtigt for mig at vise jer, at kristen-
dommen ikke bare er en luftig, teore-
tisk filosofi, men derimod en levende 
virkelighed, et levende håb for soldater 
i krig, for fanger i fængsel, for patienter 
på dødslejet: at budskabet om synder-
nes forladelse; at ordene ord om skyld 
og synd, nåde og barmhjertighed får 
kød på sig, når de flettes ind i det liv, vi 
mennesker lever med hinanden. 

Håbets smukke døtre 
– tale til konfirmanderne 25. maj 2017

Konfirmanderne på konfirmationsda-
gen.



Og vi har set, hvordan Danmarkshisto-
rien også er en historie om, hvordan kri-
stendommen kom til vore breddegrader. 
Historien om, hvordan kristendommen i 
1000 år har præget vores historie, vores 
måde at tænke på, vores måde at hand-
le på. Ja, man kan måske sige det på 
den måde, at i 1000 år har fortællingen 
om tømrersvenden fra Na  zareth været 
ånden i vores samfunds krop; fortæl-
lingen om den almægtige Gud, der blev 
menneske, som levede et menneskes liv 
og led et menneskes død har været den 
nødvendige modfortælling, når konger-
ne og statsministrene har forskanset sig 
i magtfuldkommenhed og overlegenhed.

Kristendommen ér og har været ånden 
i vores samfund. Og ligesom jeg nødig 
ville leve et åndløst menneskeliv, ville 
jeg også nødig leve i et samfund uden 
ånd. Der er nogen, der mener, at vores 
samfund helst skal være religionsneu-
tralt – at der altså ikke skal være nogen 
ånd i samfundskroppen. Det kan lyde 
meget sympatisk, men også en smule 
naivt. For de, der siger sådan, skal vide, 
at når de får drevet den ene ånd ud, 
vil samfundshuset stå tomt og fejet og 
prydet, og syv andre ånder vil altid stå 
i kø for at flytte ind. Det kan være den 
benhårde materialismes ånd: at det vig-
tigste hér i livet er penge og ejendom, 
og at alt hvad vi lærer i skolen blot skal 
gøre os til dygtige kampsoldater i kon-
kurrencestatens tjeneste. Eller det kan 
være den ånd, der desværre allerede er 
flyttet ind flere steder i Europa, i forstæ-
derne til Paris, Bruxelles, Manchester, 
København, Odense: at islams religiøse 
lovkrav står over alt andet og dikterer 
påklædning, spisevaner, rent og urent.

Min pointe er den, at religionsneutrale, 
åndsneutrale samfund ikke findes, og at 

vi derfor i disse år står i en afgørende 
åndskamp om, hvorvidt det skal være 
en ørkenkriger, en guldkalv eller den 
korsfæstede Kristus, der skal være bille-
det på den ånd, der bor iblandt os.

Det lyder alt sammen meget alvorligt 
og måske en anelse upassende at tale 
om på en festdag som i dag. På den 
anden side er det måske netop i dag 
vigtigt at understrege denne alvor. I er 
jo ved at være voksne mennesker, så 
mon ikke I godt kan klare det?

Før i tiden hed det sig, at man ved konfir-
mationen trådte ind i de voksnes rækker. 
I praksis betød det – i hvert fald hér på 
Midtfyn – at man nu var gammel nok til 
at komme ud og bestille noget. I konfir-
mationsgave fik drengene et cigaretetui 
og et par nye træsko – og så kom man i 
tjeneste hos en bonde og flyttede ind i 
et uopvarmet karlekammer ved siden af 
køerne. Var man derimod pige fik man 
klippet fletningerne af, fik et forklæde 
om livet og gik så som ung pige i huset, 
indtil man var gammel nok til at komme 
til enten venstrebal eller på højskole, 
hvor man så mødte en ung, grundtvigsk 
karl, som man så blev gift med.

Jeg er ret sikker på, at jeres kommende 
år kommer til at forme sig en hel del 
anderledes end det. Den stabile land-
botilværelse, som jeres bedsteforældre 
og oldeforældre oplevede afslutningen 
af, virker uendelig langt væk. Vores 
tid, disse år – ja, disse måneder synes 
meget forvirrede og omskiftelige. Det 
er svært at følge med i, hvad der egentlig 
sker, for tingene sker med en vanvittig 
hastighed. Alt synes under opbrud; det 
Europa vi kendte for få år siden, kan 
se meget anderledes ud bare i morgen. 
Den foranderlighed, der præger tiden, er 



naturligvis et vilkår – verden forandrer 
sig om vi vil det eller ej og har altid gjort 
det. Men jeg tror også, at vi efterhånden 
har fået øjnene op for, at foranderlighe-
den i sig selv ikke en værdi. Og at vi som 
mennesker bliver syge både på sjæl og 
krop, hvis vi tror, at vi skal være lige så 
foranderlige, som den verden, vi lever i.

Nej, for overhovedet at kunne hånd-
tere denne foranderlighed uden at blive 
syge af den, bliver vi som mennesker 
nødt til at have en fast kerne, et ufor-
anderligt ståsted; noget som ikke vajer 
som siv for vinden, men som står fast 
og som man kan leve sit liv på og ud af.

Og hér – kære konfirmander – kan det 
vist ikke komme bag på jer, når jeg for-
tæller jer, at dette ståsted har I allerede. 
I skal blot blive opmærksomme på det. 
For da i som spæde blev døbt hér i dette 
kirkerum, blev i samtidig skænket et stå-
sted, som vil være jeres livet igennem. I 
dåben blev I nemlig føjet ind i Guds for-
tælling med mennesker. Den fortælling, 
som stadig er undervejs og som tog sin 
begyndelse, dengang Gud skabte himlen 
og jorden og han så alt, hvad han havde 
skabt, og han så, hvor godt det var. Den 
fortælling, der ganske hurtigt løb af spo-
ret med en slange, et bid af et æble og en 
bror, der slog en bror ihjel; en fortælling 
om love på stentavler og om, hvordan 
selvgodheden og farisæismen trivedes 
under religionens dække. 

Men også fortællingen om, hvordan him-
len kyssede jorden julenat; om Gud der 
af kærlighed til alt det skabte kom til 
sine egne og lod sig føde i en stald; han 
som vandrede rundt på Palæstinas stø-
vede veje med ordet om næstekærlig-
hed, ja endda fjendekærlighed: om ikke 
at lade dig overvinde af det onde, men 
overvind det onde med det gode. 

Og den fortælling, som I i dåben blev 
indlejret i, kulminerede da Guds søn, 
Jesus fra Nazareth, blev klynget op på 
et kors som en simpel forbryder, led en 
vanærende død og blev lagt i graven, 
men påskemorgen blev oprejst fra de 
døde af Guds skaberord. For nok kan 
bjergene rokkes og højene vakle, men 
min troskab mod dig rokkes ikke, og 
min fredspagt vakler ikke, siger Her-
ren, der viser dig barmhjertighed.

I den fortælling – i Guds fortælling med 
os mennesker – har I det ståsted, som 
I for altid vil kunne leve jeres liv på og 
ud af i en verden, der er ufattelig for-
anderlig. Men vær opmærksomme på, 
at der netop er tale om en fortælling. 
En fortælling om magt og sårbarhed, 
om lidelse og fryd, om nåde og menne-
skelighed. En fortælling og ikke en lov 
støbt i beton. Kristendommen som stå-
sted giver jer derfor ikke nogen anvis-
ning på, hvad for noget mad, I skal spi-
se for at gøre Gud glad; den siger hel-
ler ikke noget om længden på kvinders 
hovedtørklæder eller antallet af mænds 
rituelle afvaskninger før den daglige 

Ved Frederiksborg Slot.



bøn; det kristne ståsted anerkender 
heller ikke noget skel mellem rent og 
urent, mellem troende og vantro. For 
da Gud blev menneske krakelerede 
enhver lovreligions forkvaklede men-
neske- og livssyn; i Kristus blev vi alle 
Guds børn og arvinger til et håb så stort 
og forunderligt, at vi netop kan leve ud 
af det med fred og glæde.

Måske er det netop håbet, der bedst 
karakteriserer det kristne ståsted. Hå  bet 
er den stærkeste kraft, der findes i ver-
den. Håbet gør os i stand til at rejse os, 
når vi falder; til at fortsætte ufortrødent, 
selvom verden ser kaotisk og håbløs ud. 
Ja, faktisk er det en kristen pligt at håbe.

En klog mand – han hed Augustin og 
levede i Nordafrika for 1600 år siden 
– han vidste en masse om håb som det 
kristne ståsted. Han sagde, nogle ord, 
som jeg vil give videre til jer på jeres 
konfirmationsdag. Og hvis I glemmer 
dem, er I altid velkomne til at kigge 
forbi, så skal jeg nok gentage dem for 

jer. Augustin sagde: »Håbet har to 
smukke døtre; deres navne er Vrede og 
Mod. Vreden over tingenes tilstand, og 
modet til at ændre denne tilstand.«

Kære konfirmander. Må jeres ståsted 
i livet byde på lige dele vrede og mod: 
vreden over tingenes tilstand og modet 
til at ændre den. Men først og fremmest 
det håb, som er hjerteslaget i Guds for-
tælling med mennesker.
 
Og når I nu er befriet fra at skulle bru-
ge krudt på såvel rituelle afvaskninger 
som at overholde bestemte bedeti-
der eller lave mad på bestemte måder 
eller holde jeres tøj i en bestemt reli-
giøs orden, ja så har I jo en masse tid 
til overs. Tid og overskud som I bør 
bruge på det medmenneske, som har 
brug for jer. Det er et kæmpe ansvar, 
som følger med kristendommen som 
ståsted. Men det er et ansvar, som kan 
bæres rank ryg netop med glæde og 
med håb.

Kære Linn, Kristian og Lars Emil. I 
dåben blev I Guds børn og arvinger. I 
blev indlejret i Guds fortælling og fik 
skænket både håb, vrede og mod. Og 
I kan allerede nu godt begynde at glæ-
de jer til, hvad de næste par kapitler i 
Guds fortælling med jer vil byde på. 

Tillykke. Og Gud i vold. Amen.

Nyt fra formanden
Den 26. marts holdt vi generalforsam-
ling i Frimenigheden. Igen i år var der 
en god interesse og opbakning om ge -
neralforsamlingen, der som de sidste 
år lå i forlængelse af søndagsgudstjene-
sten.Augustin af Hippo.



I bestyrelsen ønsker vi bl.a. at sætte 
fokus på kirkens udvendige tilstand og 
få afdækket og prioriteret de renove-
ringsopgaver, der ligger i de kommen-
de år. Det blev der bakket op om, og 
vi har kontaktet arkitektfirmaet C & 
W arkitekter i Svendborg ved Bendt 
Longmose Jacobsen, der var tovholder 
i den indvendige renovering af kirken. 
Bendt er medlem af vores menighed og 
tidligere medlem af bestyrelsen. Pla-
nen er nu en nærmere undersøgelse af 
taget; måske kan det holde mange år 
endnu, måske skal vi skifte dele af tag-
fladen, måske skal vi søge fondsmidler 
til et helt nyt tag? Ud fra hvad man fin-
der ud af, vil der blive lavet en plan, så 
vi passer bedst på vores smukke kirke.

Efter bestyrelsens forslag har vi nu 
af  viklet vores interne revision af 
regnska berne, så vi fremover udeluk-
kende bruger ekstern revisor.

I øvrigt var der tilfredshed med regn-
skabet for 2016 og med budgetforsla-
get for i år.
Vi er stadig godt 500 medlemmer. 
Økonomien må betegnes som sund, og 
vi fortsætter med et medlemsbidrag på 
1,65% og ligger dermed meget tæt på 
det, man betaler i kirkeskat indenfor 
folkekirken.

I bestyrelsen har vi sagt farvel til Dor-
the Godske Pedersen, der desværre 
måtte trække sig på grund af en travl 

Frimenighedens bestyrelse. Fra venstre mod højre: Lars Galsgaard, Valborg Møl-
ler Andersen, Maike Pedersen, Margrethe Voigt, Knud Rasmussen, Anders Skotte, 
Svend Otto Knudsen, Svend Aage Tukjær. Ikke til stede: Mette Marslund.



Konflikten i Rusland og Ukraine – 
Sommermøde med Anna Libak
Til sommermødet søndag d. 20. 
august får vi besøg af Anna Libak, 
udlandsredaktør og lederskribent på 
Berlingske Tidende. Siden slutnin-
gen af 80’erne har hun beskæftiget 
sig med Rusland, og hendes udsta-
tionering som korrespondent 1999-
2003 resulterede i bogen »Rusland 
på Røde Plader«. Anna Li  bak har 
desuden gennem fem år været lit-
teraturredaktør på Weekendavisen. 
Om foredraget siger hun:

Rusland har annekteret den ukrainske halvø Krim, og kontrollerer i dag en 
stor del af Østukraine gennem de såkaldte folkerepublikker i Donetsk og 
Lugansk. Ifølge EU og USA truer den russiske aggression med at undergra-
ve den europæiske sikkerhedsarkitektur, som blev indstiftet med ophøret af 
den kolde krig. Ifølge russerne er der aldrig blevet indstiftet en ny verdensor-
den siden Sovjetunionenens opløsning. Tværtimod har EU og USA gennem 
NATO’s og EU’s aktive ekspansion mod øst undermineret alle forsøg på at 
etablere en ny kollektiv retsorden. Så hvordan kunne det gå så galt, at vi skal 
tilbage til før Gorbatjovs tiltræden i 1985 for at finde et tilsvarende dårligt for-
hold?

Tid:  Søndag d. 20. august 
17.00: Aftensangsgudstjeneste 
18.00: Fællesspisning i salen 
19.30: Foredrag med Anna Libak

Af hensyn til maden bedes man 
tilmel de sig senest onsdag d. 16. 
august til:

Anders Skotte,
andersskotte@hotmail.com.

Der gøres opmærksom på, at der 
er begrænsede pladser. Samlet pris 
for foredrag, spisning og kaffe: kr. 
150,-

Anna Libak.

Demonstration i Ukraine.



hverdag. Det har været dejligt at have 
Dorthe med, og heldigvis er hun fort-
sat aktiv på flere planer, ikke mindst 
omkring have og anlægsopgaver.

Svend Aage Tukjær fra Trunderup 
blev nyvalgt til bestyrelsen, og Lars 
Gals gaard og Anders Skotte blev beg-
ge genvalgt, ligesom Valborg Møller 
Andersen og Mette Marslund der fort-
sætter som suppleanter. 

I år var der årsmøde på Mors, hvor 
Morsø Valgmenighed var værter for De 
Grundtvigske Valg- og Frimenigheders 
årsmøde, og der var også et pænt frem-
møde fra os.

Hvis man bladrer i kirkebladet vil det 
fremgå, at rækken af arrangementer 

fortsætter i samme omfang som det 
sidste år. Igen vil der desuden være 
en koncert i foråret i samarbejde med 
»Musik på Midtfyn« og kirken vil også 
blive brugt til koncerter arrangeret 
bl.a. i fællesskab med Valgmenighe-
den.

Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer.
Knud Rasmussen 

Kaffe i præste-
gårdshaven
Søndag den 23. juli håber vi på godt 
vejr, da vi efter gudstjenesten har 
dækket op til kaffe i haven ved Kir-
kely. Arter vejret sig ikke efter vores 

Haven ved Kirkely.



vilje, rykker vi naturligvis indenfor i 
salen.

Tid: Søndag den 23. juli kl. 14.00
Sted: Nazarethkirken, derefter kaffe i 
haven

Filmaften
Captain Fantastic (USA 2016)
Langt inde i en skov isoleret fra det 
om  kringliggende samfund bor en hen-
given og meget anderledes far med sine 
seks børn.

Ben har dedikeret sit liv til ét formål: at 
sikre at hans børn bliver til nogle ekstra-
ordinære mennesker ved hjælp af hård 
fysisk træning og intellektuel skoling.

Men da en tragedie rammer familien, 
er de nødt til at forlade det paradis, de 
selv har skabt, og tage på road trip ud i 
civilisationen.

Filmen, der har dansk-amerikanske Vig-
go Mortensen i én af sine bedste roller, 
giver et spændende bud på en kritik af 
den vestlige civilisation i det 21. århund-
rede.

Tid: Onsdag d. 20. september kl. 19.00
Sted: Salen

Høstgudstjeneste
I år fejrer vi høstgudstjeneste søndag d. 
24. september kl. 9.30. 

Vincent van Gogh: Høstlandskab, 1889.



Kalender
23. juli:
Kaffe i præstegårdshaven

20. august:
Sommermøde med Anna Libak

20. september:
Film: Captain Fantastic

24. september:
Høstgudstjeneste

4. oktober:
Teater om Martin Luther

11. oktober:
Film: Barbara (Tyskland 2012)

25. oktober:
Torben Bramming om Rantzau

1. november:
Salmesangsaften med Mads Djernes

8. november:
Film: Kollektivet

29. november:
Adventsmøde med Knud Sørensen

4. december:
Krybbespil

Kirkelige handlinger
 
Vielse:
20. maj:
Annika Vestergaard og
Patrick Sigvaldsen

Begravelse/bisættelse:
5. april:
Carlo Frejder Hansen

15. april:
Bent Hansen

Teater i kirken
om Martin Luther
I forbindelse med reformationsjubilæet 
har der været udskrevet en konkurren-
ce om at skrive korte teaterstykker 
med udgangspunkt i Martin Luthers 95 
teser.
Onsdag d. 4. oktober lægger Nazareth-
kirken rum til denne »Instant Luther 
Marathon«, der viser vindernes fore-
stillinger i form af skuespil, dans, fysisk 
teater, dukkespil, musik, sang, lys og 
projektioner. De fire korte forestillin-
ger bærer titlerne »I tidsåndens klæ’r«, 
»Luther, who?«, »Syndsforladelse til 
500« og »Welcome outside«.

Aftenen er arrangeret i samarbejde med 
MAS (Midtfyns Amatørscene), DATS 
(Landsforeningen for dramatisk virk-
somhed) og LaVaS (landsforeningen af 
Vækstlags Scenekunstnere).

Tid: Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 
Sted: Nazarethkirken 
Fri entré. Alle er velkomne.

Luther Maraton.



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 ferie i ugerne 26-28 (26. ju -
ni-16. juli) samt i weekenden 26.-27. au -
gust. Embedet passes da af valgmenig-
hedspræst Malene Rask Aastrup, tlf. 62 
67 10 73 / 28 30 53 52.
Desuden holder jeg ferie i uge 31 (31. 
ju  li-6. august), hvor embedet passes af 
Mette Marslund (tlf. 23 71 65 68).

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 
Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup
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



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

Søndag 16. juli kl. 9.30
 5. søndag efter trinitatis
 Malene Rask Aastrup

Søndag 23. juli kl. 14.00
 6. søndag efter trinitatis
 Kaffe i præstegårdshaven

Søndag 30. juli kl. 11.00
 7. søndag efter trinitatis

August
Søndag 6. august 
 Ingen gudstjeneste

Søndag 13. august kl. 9.30
 9. søndag efter trinitatis

Søndag 20. august kl. 17.00
 10. søndag efter trinitatis
 Sommermøde

Søndag 27. august kl. 11.00
 11. søndag efter trinitatis
 Malene Rask Aastrup

September
Søndag 3. september kl. 11.00
 12. søndag efter trinitatis
 Konfirmanderne medvirker

Søndag 10. september kl. 9.30
 13. søndag efter trinitatis

Søndag 17. september kl. 11.00
 14. søndag efter trinitatis

Søndag 24. september kl. 9.30
 15. søndag efter trinitatis
 Høstgudstjeneste

Oktober
Søndag 1. oktober kl. 11.00
 16. søndag efter trinitatis

Søndag d. 8. oktober kl. 9.30
 17. søndag efter trinitatis

Søndag 15. oktober kl. 11.00
 18. søndag efter trinitatis
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