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Det er i dag 1. søndag i advent. Det 
gam  le kirkeår er slut, og i dag tager 
vi hul på et nyt. Når vi på den måde 
be gynder på noget nyt, bliver vi særlig 
opmærksomme på tiden; på tiden der 
var; på tiden der er; og ikke mindst: på 
tiden, der kommer.

Vi kender det også fra 1. januar; et nyt 
kalenderår ligger foran os, fuldstændig 
jomfrueligt, ubrugt. Hvad det kommer 
til at bringe os, aner vi intet om. Masser 
af glæde – forhåbentlig. Sorg – ja, uden 
tvivl. Og dertil en masse fryd og be -
kymring og stjernestunder og sygdom 
og sejre og nederlag i den skønne for-
ening, der udgør livet selv. 

Sådan kan vi sige nytårsdag, 1. januar, 
når vi tager hul på et nyt kalenderår. 

Ikke underligt, at man godt kan føles 
sig en anelse alene, usikker og trykket 
ny tårsmorgen.

Meget af det samme gælder også i dag, 
hvor det nye kirkeår ligger åbent for 
os. Den samme usikkerhed, den samme 
forventning.

Og dog er der en helt afgørende forskel 
på de to nytårsdage. For når vi i dag 
tager hul på endnu et kirkeår, bliver vi 
mindet om, at vi midt i usikkerheden 
aldrig er alene. Søndag efter søndag vil 
vi nemlig også i det nye år blive mødt af 
budskabet om den Gud, der kommer til 
sine egne. Den Gud, som ikke længere 
blot er en abstrakt idé, en tåget forestil-
ling, et åndeligt princip. Men den Gud, 
der blev kød og blod, blev menneske 

Om æselrytteren, mission og et nyt år
– prædiken over Matt. 21, 1-9.

Indtoget i Jerusalem.



ligesom os og som gjorde sit indtog 
iblandt os, i en krybbe i en stald, blandt 
Galilæas syge og forstødte, blandt Jeru-
salems palmesvingende tilhængere og 
hadefulde domsmænd. Som gjorde sit 
indtog i gravens mørke, så også vore 
døde kan hvile i Guds fred. Den kors-
fæstede og opstandne Kristus, som også 
i det nye år vil gøre sit indtog i vores 
liv. Som vil hjemsøge os, forstyrre os, 
glæde os, forundre os og i det hele taget 
hive os ud af vores magelige komfort-
zone. Han som også i det kommende 
år vil være såvel et kors for tanken, en 
stjerne på himlen og en sten i skoen. 
Og med ham ved vores side bliver vi 
aldrig alene, heller ikke i det nye år.

Der er en bestemt historie, der gik ver-
den rundt i nyhederne for nylig. Midt i 
nyhedsstrømmen om Brexit og italiensk 
budgetunderskud hørte vi om en ameri-
kansk eventyrer og missionær, der hav-

de opsøgt en isoleret stamme på en øde 
ø i den indiske øgruppe Andamanerne.
 
På en klode, hvor der groft sagt står 
en Coca Cola-automat i hver afkrog af 
Afrikas jungle, og hvor enhver eskimo 
med respekt for sig selv har både GPS 
og trådløst internet, er det en fascine-
rende tanke, at der findes en ø, hvor 
indbyggerne efter sigende har undgået 
kontakt med den øvrige civilisation i 
intet mindre en 60.000 år.

Der er nu ikke meget paradis over den 
lille ø. I mange år forsøgte de indi-
ske myndigheder at kontakte beboer-
ne, men blev gang på gang jaget væk 
af en regn af pile og spyd. De billeder 
og film, man på betryggende afstand 
har kunnet optage af stammen, viser, 
at denne urbefolkning er mindst lige 
så krigerisk og voldelig, som de fleste 
andre mennesker på jorden, og så lidt 

Beboere på North Sentinel Island.



til endda. Det er med andre ord først 
efter syndefaldet, at de har bosat sig på 
øen. Beboerne har ikke noget tøj på, 
men har til gengæld masser af våben, og 
med dem har de rutinemæssigt angre-
bet enhver udefrakommende. Og det 
lader til, at deres paranoide og volde-
lige adfærd har båret frugt.
 
Men den unge eventyrer var altså dum-
dristig nok til at forsøge sit indtog på 
øen; ikke på et æsel, men i en havkajak. 
Med det samme sentineleserne så ham, 
blev han anskudt af pile. Ikke desto 
mindre vendte han dagen efter tilbage 
til øen og til sin grumme skæbne. En i 
bund og grund frygtelig historie.

Egentlig forstår jeg godt den unge krist-
ne eventyrer. Der ville virkelig være 
noget at fortælle børnebørnene om en 
dag. En slags Tintin i Kajak, godt nok 
uden Terry, men til gengæld med en 
glubende appetit på kulturel udveks-
ling og en måske lidt naiv tiltro til, at 
en fremmed blot er en ven, du ikke har 
mødt endnu.

Efter drabet er der mange, der har luf-
tet en vis skadefryd. Han kunne jo bare 
have ladet være; de havde ikke bedt om 
hans besøg; typisk vestlig imperialisme; 
han kunne medbringe farlige bakteri-
er, der kunne udrydde hele stammen. 
Deres livsform og kultur er god for dem, 
så hvorfor påføre dem vores. Og det kan 
der selvfølgelig være noget om. En af 
vores fremmeste religionshistorikere 
mente ligefrem, at »… disse mennesker 
repræsenterer de ældste og mest succes-
fulde kultur- og religionsformer i ver-
den«. Og så skal man selvfølgelig ikke 
blande sig.
 
Men især det faktum, at manden var 
missionær, har været med til at kalde 
harmen og skadefryden frem. Og det 
minder os om, at begrebet mission – 
og især kristen mission – står i ret lav 
kurs i vores tid. Mission er i de flestes 
optik en tvivlsom affære. Vi hører ofte 
om, hvor meget skidt missionærer i 
Sydamerika og Afrika har påført den 
oprindelige befolkning. Vi har i vores 
tid en dybfølt respekt for det oprinde-

Engelske missionærer i Afrika o. 1900.



lige og ægte, og derfor skammer vi os 
nærmest over fortidens missionsiver.
 
Men hvis man for en gang skyld prøver 
at tænke det med mission ind i en større 
sammenhæng – og løfter blikket op fra 
de indiske småøer – ja, så bliver bille-
det en anelse mere nuanceret. For slår 
man syv kors for sig og per automatik 
for sager missionen og alle dens gernin-
ger og al dens væsen, så er det ensbety-
dende med at sige nej tak til, at andre 
kulturer nogensinde må udfordres eller 
præsenteres for andet end sig selv. Og 
dermed siger vi faktisk også, at vores 
kultur heller ikke skal møde andet end 
sit eget spejlbillede. Og det er jeg fak-
tisk ikke så sikker på, er nogen god idé.

Selvfølgelig kan mission og missionærer 
da ødelægge og bringe mere eller min-
dre utilsigtet ondt med sig – det har vi 
set masser af eksempler på. Og de skal 
måske holde sig helt væk fra skrøbelige 
’primitive’ stammer. Og ved Gud findes 
der hadefulde, skingre tosser, der ikke 
fortjener andet end at blive sparket ud 
på en vis legemsdel og albuer. Dem 
kender vi alt for godt fra vores hjemlige 
breddegrader.

Men sagen er den: at afviser vi tan-
ken om mission, så kommer vi let til at 
stå i en situation, hvor der hersker en 
slags global kulturel og religiøs Apart-
heid. Hvor idealet er, at ethvert folk og 
enhver kultur lever i fuldstændig isola-
tion, i sin egen osteklokke.
Og fri os fra det!
 
For ideer, religiøse tanker og forestil-
linger, skikke og kulturer må altid cir-
kuleres, drøftes, anerkendes eller afvi-
ses, diskuteres og forhandles. Det er 
faktisk sådan, det altid har foregået i 

historien – på godt og ondt. Samtidig 
er verden og dermed de andre rykket 
tæt på – ikke bare på Andamanerne, 
men også hos os. Vi kan ikke – i over-
ført forstand - bare stå på stranden med 
spyd og pile i forsvarsposition. Men vi 
kan passende mande os lidt op og stå 
på mål for og i det hele taget have til-
tro til den kristendom, til styrken i det 
evangelium, vi er døbt til og lever vores 
liv på. Og for at sige det ligeud: vel er 
islam aktuelt vores største konkurrent 
og åndelige fjende. Men vi må allige-
vel se i øjnene, at det kun er vores egen 
dovenskab og åndelige apati, der for 
alvor har potentialet til at trække tæp-
pet væk under kristendommen. På den 
måde er den egentlige trussel ikke én, 
der kommer udefra, men derimod den, 
der næres ved vores eget bryst.

Men hvad så med ham manden fra Na -
zareth; æselrytteren, der stilede mod 
Je  rusalems ældgamle porte under va -
jen  de palmegrene og under børns og 
tossers hyldestråb. Hvad med ham. Var 
der nogen, der havde inviteret ham? 
Var han velkommen? Var der nogen, 
der for alvor var interesserede i, hvad 
han havde at sige? Det var nok ikke 
mange.
 
Aldrig har noget menneske reddet sin 
skæbne i møde med så sænkede para-
der og så oprejst pande som Jesus fra 
Nazareth. Vi ser scenen for os, og vi 
må indrømme, at billedet besidder en 
sær skønhed og en dragende kraft. En 
mand på et æsel og en jublende folke-
skare.

Samtidig indser vi, at det ikke længere 
blot handler om en historisk begiven-
hed for så lang tid siden, at det turde 
være løgn. For vi erkender i troen, at 



Jesu indtog handler om os selv i dette 
øjeblik. At det er os, han kommer til. 
At det er i vores liv, han endnu engang 
gør sit indtog.

Når han således kommer ridende ind i 
vores liv, så har vi måske også forsvars-
værkerne oppe. Det er vi jo så vant til, 
for vi ved jo bedst selv. Men vi kunne 
også i stedet åbne porten, sænke spyd-
det og lade pilene falde tilbage i kogge-
ret. Ja, det er faktisk, hvad vi bliver ind-
budt til denne første søndag i advent. 

For æselrytteren indvarsler en ny tid. 
En tid, hvor vi midt i mørket og kulden 
bliver mødt af Guds eget lys og varme. 
En tid, hvor håbet altid vil modstå håb-
løshed og frygt. En tid, hvor vi selv i vo -
res ensomhed har en at dele vejen med.
 
Derfor er det en stor glæde endnu en 
gang at tage hul på et nyt kirkeår. End-
nu en gang at tage hul på glæden, på 
fryden, på den højstemte forventning. 
På de storslåede og mærkelige salmer 
og bibeltekster, der mere end noget 

andet kan lufte sjælen og skabe højtid 
i det lave. Tage hul på et nyt kirkeår, 
hvor vore helt almindelige hverdagsliv 
i sorg og glæde kan blive løftet op og 
gennemlyst af Guds eget lys; at vi som 
mennesker endnu en gang må blive set 
i Guds eget blik.

Det er den forventning, som æselrytte-
ren bærer på, når han i dag rider gen-
nem Jerusalems porte og ind i vores 
liv.

 

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har en årlig dag, hvor vi 
tager os tid til at gå mere i dybden med 
de opgaver, der står på dagsordenen. I 
år tog vi på besøg i Kerteminde Valg-
menighed. Emmauskirken står flot, og 
med en rundvisning af Anders Lund-
beck Rasmussen, var det en god ople-
velse. Nu er det sådan, at I er inviteret 
til 150 jubilæet for Kerteminde/Dalby 
Valgmenighed. Det foregår i Betlehems-
kirken i Dalby den 20. januar 2019. 

En – foreløbigt – tør P-plads.



På det seneste er der også blevet udført 
en del praktiske opgaver. P-pladsen er 
drænet, og det er vist først her i star-
ten af det nye kirkeår, at den er blevet 
testet. Det ser ud som om pladsen har 
bestået testen, da det nu er muligt at 
komme tørskoet i kirke. Dåbsværelset er 
istandsat med nye skabe, skuffer og hyl-
der, og er næsten færdigt. Der arbejdes 
på højtryk i fondsansøgningsudvalget til 
den kommende udvendige istandsæt-
telse af Kirken. 
 
Vi har desuden planer om en arbejds-
lørdag i maj. Her bliver en af de store 
opgaver at få behandlet jerngitter og 
lysekroner i kirken. En tålmodigheds-
opgave, hvor vi nok skal være nogle 
stykker, og vi samler flere praktiske op -
gaver sammen til dagen. Vi sender en 
tak til alle, der hjælper med kagebag-
ning og andre praktiske opgaver. Skulle 
der være flere, der gerne vil være med, 
er der plads på liste. 
 
Så er det i 2019 at vi gentager succesen 
med Kirkely festival. Den er flyttet fra 
foråret til den 31. August 2018. Så husk 
at sætte kryds i kalenderen. Julebelys-
ningen foran kirken er med et helt nyt 
design. Det blev en løsning fra Ryslinge 
lokalråd grundet at nuværende træer 
var blevet for store til at komme lyskæ-
der på. Smart påhit fra Smel og Ryslin-
ge Lokalråd. God jul og godt nytår til 
jer alle. 

Med venlig hilsen Lars Galsgaard

Om frimenighedens 
kagebagerlaug
Tidligere var det skik og brug, at man 
til foredrag i frimenigheden selv tog 

brød med til kaffen. Det var dog ikke 
alle, der huskede det, og især gæster 
’udefra’, der ikke var klar over ordnin-
gen, har ofte måttet tage til takke med 
en tør kop kaffe. Men som mange af 
jer nok har bemærket, har der de sid-
ste par måneder været serveret lækkert 
hjemmebag til arrangementerne i salen. 
Vi er derfor i færd med at opbygge et 
korps af frivillige – et kagebagerlaug. 
Har du lyst til at give en hånd med og 
bage et par gange om året, er du meget 
velkommen til at kontakte Mikkel Cro-
ne Nielsen på mail eller telefon.

Præsentation
af bestyrelsen
Mit navn er Lars Vaagelund Galsgaard. 
Jeg er født i Gudme 1959. Da jeg var 10 
år gammel flyttede vi til Ryslinge. Jeg 
gik på Ryslinge friskole, videre i 1. real 
på Gislev Centralskole, og to år på Vej-
strup efterskole. 

Lars Galsgaard.



1979 blev jeg uddannet som tømrer og 
arbejdede mig rundt i London, USA, 
Thy, Færøerne og Norge.

I Norge faldt jeg for Hilde og hun valg-
te at tage med mig til Århus. Her blev 
jeg uddannet socialpædagog og vi flyt-
tede til Ryslinge, senere til Lørup, hvor 
vi bor nu.

Vi har tre børn Maria, Rune og Esben. 
Maria og Esben bor i København og 
Ru  ne bor i Norge.

Til dagligt er Jeg leder af Myretuen ved 
Ryslinge friskole. Myretuen er en vug-
gestue og børnehave.

I 2007 kom jeg med i bestyrelsen for 
Ryslinge frimenighed og blev valgt til 
formand ved sidste konstituering.

Jeg har i mange år været med i bygge- 
og fællesudvalget. Jeg er stolt af at være 
formand for en menighed der har så 
dygtige medarbejdere. Jeg er stolt af 
at være i en Bestyrelse som sammen 
med alle frivillige hjælpere, kan stå for 
så mange spændende arrangementer i 
løbet af året, både i kirken og i Kirkely.

Jeg har lært at nyde min kirkegang, det 
hjælper mig med de udfordringer livet 
byder på, både stort og småt, i arbejdet 
og privat. Jeg nyder at komme i et flot 
og særpræget kirkerum, med et fyldigt 
orgelspil og god sang klang.
  
Jeg mindes de første gange, hvor vi som 
børn kom i kirken, især ved juletid når 
vi var på besøg hos mormor og morfar i 
Lørup. Jeg mindes når min mor fortæl-
ler om, hvordan hun var i kirken med 
sin far for at fyre op til jul, og når der 
skulle ringes med kirkeklokkerne. Så 

derfor oplever jeg, at det giver mig ro 
og sætter perspektiv på livets vej.
 
Jeg håber på at vi kan få kirken restau-
reret udvendig, så vi kan bevare vores 
allesammens unikke Nazarethkirke. 
Jeg håber ligeledes, at jeg i samarbej-
de med dygtige medarbejdere, Mikkel 
og Bestyrelse, kan inspirere andre til, 
at komme og mødes i disse traditions-
rige omgivelser. Jeg vil gøre mit til, at vi 
fortsat kan bevare et godt samarbejde, 
med Ryslinge Valgmenighed.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul.
Kærlig hilsen Lars Galsgaard

Generalforsamling
Ifølge frimenighedens vedtægter skal 
den årlige ordinære generalforsam-
ling afholdes inden udgangen af marts 
måned. I år finder den sted onsdag d. 
13. marts kl. 19.30. Ifølge vedtægterne 
skal forslag til dagsorden være bestyrel-
sen skriftlig i hænde senest 1. februar. 
Regnskabet skal – ligeledes ifølge ved-
tægterne – foreligge senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Vi satser dog på, 
at det kan læses på vores hjemmeside 
allerede midt februar.

Tid: Onsdag d. 13. marts kl. 19.30
Sted: Salen

Frivillige til
KirkelyFestival
I forsommeren 2017 løb den første ud -
gave af frimenighedens musikfestival 
– KirkelyFestival – af stablen. Det blev 
en dejlig dag med masser af god musik, 





lækker mad og hyggeligt samvær. Na -
turligvis gentager vi succesen, denne 
gang lørdag d. 31. august 2019.

I den forbindelse har vi brug for nogle 
frivillige hænder til alle de praktiske 
opgaver, der følger med: kaffebryggere, 
parkeringsvagter, billetsælgere, PR-hjæl-
pere, bartendere, bord- og stoleopstil-
lere… ja, listen er lang!

Kunne du tænke dig at være en del af 
et hyggeligt arbejdsfællesskab, bedes 
du kontakte Mikkel Crone Nielsen på 
mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk

 

Jubilæum i
Kerteminde-Dalby 
Valgmenighed
Søndag d. 20. januar fejrer Kerteminde-
Dalby Valgmenighed sit 150-års jubi-
læum. Derfor henviser denne dag til 
festgudstjenesten, der bliver afholdt kl. 
10.00 i menighedens kirke i Dalby på 

Hindsholm, Betlehemskirken. Frimenig-
hedens bestyrelse arrangerer samkør-
sel, så hvis du er interesseret i at køre 
med fra Ryslinge, bedes du kontakte 
vores formand Lars Galsgaard, forman-
den@ryslingefrimenighed.dk el. tlf. 26 70 
22 65.

Tid: Søndag d. 20. januar kl. 10.00 
Sted: Betlehemskirken i Dalby

Betlehemskirken i Dalby.

Fra KirkelyFestival.



Kirke, Kaffe &
Fortælling: Hvad er 
et godt billede?
En snak om foto-
grafier gennem ti -
den, som har påvir-
ket og inspireret 
mig som fo   tograf. 
For 190 år siden 
blev der taget et bil-
lede, som startede 
en teknisk revolu-
tion. Lige siden, er 
vi som mennesker blevet påvirket i sta-
dig større grad, af indtryk fra hele uni-
verset. I den periode er fotografiet gået 
fra at være et job for de få med teknisk 
snilde, til at være allemandseje.

I denne omgang »Kirke, kaffe og fortæl-
ling« præsenterer fotograf Tomas Thom-
sen fra Ryslinge nogle af de billeder, som 
har gjort et særlig stort indtryk på ham.

Tid: Søndag d. 27. januar kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i kir-
ken, derefter kaffe og fortælling i salen

Filmaften: Kors vejen 
(Tyskland 2014)
Maria er 14 år og står foran at skulle 
konfirmeres. Hendes familie er en del af 
et fundamentalistisk katolsk samfund. 
Maria er fanget mellem to verdener: Hun 
lever sin hverdag i den moderne verden 
med alle dennes fristelser, men hendes 
hjerte tilhører Jesus og hun er meget 
modtagelig overfor præstens ord og for-
maninger til konfirmationsforberedelsen. 
Hver dag er en eksamen foran Gud. End 

ikke Christian, en dreng som hun møder i 
skolens læsesal og fatter nogen interesse 
for, kan nå hendes inderste.

Tid: Onsdag d. 6. februar kl. 19.00
Sted: Salen

Burka-frihed
og andre selvmod-
sigelser

Foredrag ved Ingrid Ank, leder af 
Grundtvig-Akademiet og formand for 
foreningen Åndsfrihed.

Hvordan kan det væ  re en frihedsret at 
iføre sig en kvindeundertrykkende klæ-
dedragt? Og kan retten til at omskære 
drengebørn være en frihedsret – også 
for barnet?
 
De seneste års diskussioner om religi-
onsfrihed og om religion i det offentlige 
rum udfordrer vores begreber om indi-
vid, kollektiv, frihed og offentlighed. 
Foredraget tager afsæt i nogle af de 
aktuelle diskussioner om religionsfri-
hed set i forhold til den åndsfrihedstra-
dition, vi i Danmark har arvet fra bl.a. 
Grundtvig og Hal Koch.

Tid: Onsdag d. 20. februar kl. 19.30
Sted: Salen

Thomas Thom-
sen.

Ingrid Ank.



Musikgudstjeneste 
med Martino Renzi-
Lomholt
Martino Renzi-Lom -
holt besøgte os sid -
ste gang til Kirkely-
Festival i 2017, hvor 
han imponerede 
med såvel sine egne 
rytmiske komposi-
tioner som med et 
mere klassisk reper-
toire. Nu besøger 
den dygtige sanger os igen, når han 
med virker ved februar måneds musik-
guds  tjeneste.
 
Tid: Søndag d. 24. februar kl. 17.00
Sted: Nazarethkirken
 

Koncert med
Perry Stenbäck & 
Dekadansorkestern
Den svenske guitarist og sanger Per-
ry Stenbäck har en stor kærlighed til 
sit hjemlands troubadourer, Cornelis 

Vreeswijk, Evert Taube m.fl, og hans 
fortolkninger af deres sange fremfø-
res med stor respekt for originalma-
terialet og med en sjælden nerve og 
autencitet. Repertoiret blandes med 
Perrys egne iørefaldende komposi-
tioner. Danmark og den danske sang-
skat, har Perry også et godt øje til, 
og han har bl.a. spillet sammen med 
Sebastian, Allan Olsen og Erann DD. 
Koncerten er arrangeret i samarbejde 
med Musik på Midtfyn.

Tid: Fredag d. 1. marts kl. 19.30
Sted: Salen. Entré medl./ikke medl.: kr. 
175,-/200,-

Kirke, Kaffe & For-
tælling: Vasaløbet
Denne søndag vil Lars Galsgaard og 
Anders Skotte fra Lørup fortælle om 
deres deltagelse i det 90 km lange ski-
løb fra Sälen til Mora i Sverige. Vasalø-
bet er verdens ældste og samtidig stør-
ste skiløb.
 
Tid: Søndag d. 24. marts kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i kir-
ken, derefter kaffe og fortælling i salen

Martino Renzi-
Lomholt.

Perry Stenbäck & Dekadansorkestern. Vasaløbet.



Forårsmøde: Er der 
forkyndelseskrise
i (folke)kirken?

Et debatforedrag om dåbsklude, Gud 
som terapeut og kirkens indholdsløse 
forkyndelse. Ved Maria Louise Odgaard 
Møller (f. 1976), ph.d., sognepræst og 
tidligere valgmenighedspræst.

Mange tal og undersøgelser viser, at kir -
kelivet i Danmark skranter: færre går 
til gudstjeneste om søndagen, færre får 
deres børn døbt. I et forsøg på at vende 
denne udvikling har kirken gennem de 
seneste 15-20 år udbudt en lang række 
aktiviteter og særgudstjenester i håbet 
om at kunne finde frem til det, som 
folk finder »spændende og relevant«. 
De seneste år er »udbudskirken« blevet 
suppleret med dåbsstatistikker, dåbsfol-
dere og damer, der strikker dåbsklude 
til dåbsbørn i håb om at flere vil bære 
deres barn til dåben.

Analysen bag disse tiltag synes at være, 
at folk finder kirken »spændende og 
relevant«, hvis vi kan fortælle dem, at 
Gud er som en rummelig og anerken-
dende terapeut, der er med dig i både 

glæde og sorg. Gud kræver ikke rig-
tigt noget af dig, ikke engang tro – for 
hvis du ikke tror på Gud, så tror han 
på dig. Det betyder samtidigt, at dåben 
ingen reel betydning har, for Gud er 
ikke smålig – han er med dig gennem 
livet alligevel, om du er døbt eller ej. I 
det hele taget er forkyndelsen i kirken 
nu blevet så ufarlig, at den også er helt 
tømt for indhold. Med andre ord: Er 
der forkyndelseskrise i folkekirken?

Tid: Onsdag d. 10. april kl. 19.30
Sted: Salen

Studiekreds
om Grundtvig
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig er 
en gigant i dansk åndsliv. Han har sat 

Maria Louise Odgaard Møller.

Grundtvig.



Kalender
6. januar: 
Ryslingemødet

27. januar:
Kirke, Kaffe & Fortælling med Thomas 
Thomsen

30. januar:
Studiekreds begynder

6. februar:
Film: Korsvejen

20. februar:
Vintermøde med Ingrid Ank

24. februar:
Musikgudstjeneste m. Martino Renzi-
Lomholt

1. marts:
Koncert m. Perry Stenbäck

24. marts:
Kirke, Kaffe & Fortælling om Vasa-
løbet

10. april:
Forårsmøde m. Maria Louise Odgaard 
MøllerKirkelige handlinger

Vielse: 
8. september: 
Astrid Rasmussen og Kristian Sund 
Andersen

Dåb: 
7. oktober: 
Vilde Snede Ravn

Begravelse/bisættelse: 
24. november: 
Svend Ryberg

Ferie og 
friweekender
Jeg holder ferie i uge 7 (11.-17. febru-
ar) samt fri i weekenden 18.-19. januar. 
Der henvises i stedet til valgmenigheds-
præst Malene Rask Aastrup, Ryslinge, 
på tlf. 28 30 53 32.

Mikkel Crone Nielsen

så betydelige aftryk i vores samfund, 
at det til tider kan være svært at se sko-
ven for bare træer. Ove Korsgaard har 
netop udgivet en bog, Grundtvig Rundt 
(Gyldendal 2018), hvori han opregner 
alle de områder, hvor Grundtvig stadig 
er relevant for os: Nationen, Almuen, 
Det moderne, Medborgerskab, Skolen, 
Kirken, De fremmede, Kvinden, Følel-
ser, Kamp, Oplysning og Menneskesyn. 
Og det vil nok komme bag på mange, 
hvor nutidig og avanceret Grundtvig er 
i sine synspunkter.

I studiekredsen vil vi – med udgangs-
punkt i Ove Korsgaards bog – over 
fire formiddage i fællesskab gøre os 
klogere på Grundtvig og på den store 
betydning, han har haft på os alle. Stu-
diekredsen ledes af Mette Marslund og 
Mikkel Crone Nielsen. Man bedes selv 
anskaffe sig bogen. Tilmelding på mail: 
praesten@ryslingefrimenighed.dk

Tid: Onsdage 30. januar, 6. februar, 20. 
februar og 27. februar kl. 10-12
Sted: Salen



Præst:
Mikkel Crone Nielsen, Graabjergvej 4, 
5856 Ryslinge. Tlf. 62 67 10 95
mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk

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
mail: bn@madsen.mail.dk

Regnskabsfører:
Lone Rosager Poulsen
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Kirketjenere:
Klara Klindt, tlf. 23 83 77 65
Vilhelm Dehs, tlf. 28 77 13 63

Kirkesangere:
Heike Pohl Malmros,
tlf. 28 91 92 84

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02

Rengøring i sal:
Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

Ansatte

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

Kirkebil:
– kan benyttes til gudstjenester og ar -
rangementer mod en egenbetaling på 
kr. 30,- Kirkebilen skal bestilles dagen 
forinden før kl. 16.00, og kan benyttes 
til både gudstjenester og arrangementer. 
Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15.

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 2, Lørup, 5750 Ringe, Tlf. 26 70 22 65 
Email: formanden@RyslingeFrimenighed.dk
Næstformand: Maike Pedersen, Bjertevej 1a, 5750 Ringe, Tlf. 27 13 79 27
Kasserer: Svend Aage Tukjær, Trunderup Dongsvej 25, 5772 Kværndrup, 
Tlf. 51269396, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com
Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe
Anders Skotte, Lørupvej 16, 5750 Ringe
Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge
Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge
1. suppleant: Karin Lykkegaard, Rolighedsvej 14, 5750 Ringe
2. suppleant: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure

Frimenighedens bestyrelse



Januar 
Tirsdag 1. januar kl. 16.00 
 Nytårsdag 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 6. januar kl. 13.00 
 Helligtrekongers søndag 
 Ryslingemødet

Søndag 13. januar kl. 9.30 
 1. søndag efter
 helligtrekonger

Søndag 20. januar kl. 10.00 
 Valgmenighedskirken
 i Dalby 
 150-års jubilæum
 (se inde i bladet)

Søndag 27. januar kl. 9.30 
 3. søndag efter hellig-
 trekonger 
 Kirke, kaffe og fortælling 
 Thomas Thomsen om
  fotos

Februar 
Søndag 3. februar kl. 11.00 
 4. søndag efter hellig-
 trekonger

Søndag  10. februar kl. 9.30 
 Sidste søndag efter hellig-
 trekonger

Søndag 17. februar kl. 11.00 
 Septuagesima søndag 
 Michael Nielsen

Søndag 24. februar kl. 17.00 
 Seksagesima søndag 
 Musikgudstjeneste m. 
 Martino Renzi-Lomholt
Marts 
Søndag 3. marts kl. 11.00 
 Fastelavn søndag

Søndag 10. marts kl. 9.30 
 1. søndag i fasten
Søndag 17. marts kl. 11.00 
 2. søndag i fasten

Søndag 24. marts kl. 9.30 
 3. søndag i fasten 
 Kirke, kaffe og fortælling 
 om Vasa-løbet

Søndag 31. marts kl. 9.30 
 Midfaste søndag
April 
Søndag 7. april kl. 13.30 
 Mariæ bebudelse 
 Malene Rask Aastrup

Søndag 14. april kl. 9.30 
 Palmesøndag

Torsdag 18. april kl. 19.30 
 Skærtorsdag 
 Komsammen i Kirkely

Fredag 19. april kl. 11.00 
 Langfredag
Søndag 21. april kl. 9.30 
 Påskedag

Mandag 22. april kl. 11.00 
 Anden påskedag

GUDSTJENESTER
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