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Nyt tag på en nykalket kirke med himmelkig foroven.



Bygget af sten, af ånd og krop

Nazarethkirken marts 2021.

- prædiken til sidste søndag efter helligtrekonger, Matt. 17,1-9 
(Forklarelsen på bjerget)

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte 
dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.  Og han blev forvandlet for øjnene af 
dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.  Og se, 
Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.  Så udbrød Peter og sagde 
til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, 
én til dig og én til Moses og én til Elias.«  Mens han endnu talte, se, da overskyg-
gede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i 
ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«  Da disciplene hørte det, faldt de ned på 
deres ansigt og blev grebet af stor frygt.  Men Jesus gik hen og rørte ved dem og 
sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!«  Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus 
alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette 
syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.« (Matt. 17, 1-9)



Et hus at komme til, 
velkommen her du være vil. 
Bygget af sten, af ånd og krop, 
rejser sig op, 
solid, urokkelig, 
et hus du trygt kan høre hjemme i.

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man 
tro, at Janne Mark havde skrevet sin 
nye, smukke salme netop til os. Efter 
at have været pakket ind i stilladser og 
presenninger siden sidste forår, duk-
ker vores elskede, gamle Nazarethkirke 
atter frem, smukkere end nogensinde 
før. Et hus af sten, af ånd og krop. Et 
hus vi trygt kan høre hjemme i.
For det er jo det, Janne Mark skriver 
om i sin salme. At vi har brug for kirken 
som et hus at komme til: Et hus, der er 
solidt og urokkeligt; hvor vi hører om 
kærlighedens bud og Guds løfte om at 
bære os, når vi ikke selv kan. Et hus, 
hvor vi kan søge trøst, og hvor vi hel-
digvis ikke altid ved, hvad det er, vi får 
med hjem. Et hus, hvor vores håbløshed 
og tårer bliver mødt af ham, der ræk-
ker ud og planter noget nyt i os, der kan 
spire og gro. Et hus, hvor det ikke er 
vores smålighed og kølige kalkyler, der 
får det sidste ord, men hvor det er kær-
lighedens lov, der trumfer alt. Et hus, 
hvor vi kan løfte blikket og se vores 
næste og ikke kun os selv. Et hus, vi kan 
regne med, selv den dag hvor alt bliver 
sort og mørket lukker sig om os. Da er 
det kirkens hus, vi kommer til.
I dagens evangelium er det ikke en 
 kirke, Jesus og disciplene kommer til, 
men et højt bjerg. Og disciplene ople-
ver noget, som det er vanskeligt at sæt-
te ord på. Jesus forvandler sig for øjne-
ne af dem. Han står pludselig badet i et 
himmelsk lys; hans ansigt stråler som 
solen og Guds egen stemme lyder klart 
og tydeligt. Det er som om en dyb hem-

melighed bliver afsløret for dem dér på 
bjerget.
Det vil nok være fjollet at høre fortæl-
lingen som en bogstavelig beskrivelse 
af en historisk begivenhed – eller for-
stå mig ret: Jeg vil ikke betvivle, at for-
klarelsen på bjerget har fundet sted. 
Men min pointe er, at fortællingen om 
forklarelsen er så stærk som den er, 
fordi den beskriver noget, som vi alle 
kender i større eller mindre grad. For 
selvom vi ikke er førstehåndsvidner 

Joakim Skovgaards glasmaleri med mo-
tivet forklarelsen på bjerget.



som disciplene, så kender vi alligevel 
godt til den erfaring, som Peter, Jakob 
og Johannes gør sig den dag på bjerget. 
Erfaringen af at alt – et kort øjeblik – 
går op i en højere enhed. Erfaringen af 
monumental, overjordisk ro; af dybfølt 
glæde, af fylde. Af at alle brikkerne fal-
der på plads, og at vi bliver omsluttede 
af mening, ikke bare på et intellektuelt 
forståelsesmæssigt plan, men nærmest 
så vi fornemmer det i hver en fiber i 
kroppen. 

Den slags kan være svært at tale om. 
Det nærmer sig mystik og bliver hurtigt 
sværmerisk og noget føleri, hvad jeg 
da bestemt også selv har det lidt svært 
med. Kristendom er nemlig ikke kun 
for de særligt indviede – om det så er 
Peter, Jakob, Johannes eller andre, der 
har modtaget guddommelige syner eller 
ekstatiske oplevelser. Med god grund 
har kirken i tiden løb været skeptisk 
over for de mere mystiske strømningers 
tendens til virkelighedsflugt.

Der drænes rundt om kirken.



Heldigvis bliver Jesus og disciplene da 
heller ikke oppe på forklarelsens bjerg, 
men søger igen ned på sletten, hvor vi 
andre dødelige bor. For hvis kristen-
dommen ikke har noget at sige hernede 
på sletten, er den ingenting værd. Her-
nede på sletten er det ikke det himmel-
ske lys, men derimod gråtonerne, der 
hersker. Hernede er troen blandet med 
tvivl; det hele er tvetydigt. For er Jesus 
virkelig den, han siger, han er? Nede på 
sletten gik han jo ikke rundt med glorie 
om hovedet. Og er det virkelig sandt, 
at han opstod fra de døde? Og tør jeg 
virkelig tro på, at Guds kærlighed også 
gælder sådan én som mig? Det er den 
slags spørgsmål, den slags tvivl, der 
hører menneskelivet til. 

Bjerge er der mildt sagt heller ikke så 
mange af her på egnen, for slet ikke at 
tale om forklarelsesbjerge, hvor him-
mel og jord kan mødes og tale sam-
men. Og dog alligevel. For der er noget 
andet. Der er et hus at komme til. En 
kirke, hvor vi kommer ind med åbent 
sind og sænkede parader. Hvor fokus 
ikke længere er på, hvem vi er og hvad 
vi kan og vil og tror. Et sted hvor det 
ikke længere blot er den kølige fornuft 
og alles kamp mod alle, der gælder. Et 
hus hvor selv de mest prosaiske af os 
helt instinktivt fornemmer, at himmel 
og jord mødes, at noget falder i hak, at 
en himmelsk ro breder sig, som på for-
klarelsens bjerg. 
Hér i kirken mødes vi af noget ander-
ledes; noget som vi ikke finder andre 
steder her nede på sletten. Vi hører 
ord, der er så store og mærkelige, at 
vi – ud fra et fornuftssynspunkt – har 
svært ved at stille noget op med dem. 
Ord som nåde, barmhjertighed, synd, 
skyld, miskundhed, næste. Ord som 
er ufattelig slidstærke; ord vi aldrig 

helt forstår eller får os gjort færdige 
med, men som netop derfor kan give 
os noget, vi ikke finder andre steder. 
Ord der i kraft af deres fremmedhed 
kan blive vores fortrolige rejsefæller et 
langt liv igennem. Det er hér, i dette 
hus, vi får dem at høre.

Da folkene fra den grundtvigske væk-
kelse i 1866 lagde grundstenen til vores 
kirke, var det netop fordi de havde 
indset, at de havde brug for de ord. At 
kirken som et hus at komme til skulle 
være andet og mere end blot et tempel 
for oplysningstidens golde fornuftsdyr-
kelse og pæne, borgerlige moral. Ja, 
Grundtvig pointerede gang på gang, at 
gudstjenesten var det sted, hvor Gud er 
til stede. Ikke bare en gang i fortiden, 
men i dette forklarede øjeblik; lige nu, 
lige hér. »Denne er dagen, som Her-
ren har gjort«. Ikke den dag på bjerget 
for så mange år siden, men dagen i dag, 
hvor Herren selv besøger »…os i glans, 
hvor i din kirke vi mødes.«

Men dette – lad os bare kalde det 
»mystiske« eller »himmelske« ved 
gudstjenesten, er utrolig svært at sætte 
ord på. Som en klog mand en gang 
sagde: at den der fanger fuglen, fanger 
ikke fuglens flugt. Ikke desto mindre er 
det netop på grund af dette »mere«, det 
himmelske, det åndelige, gudsnærværet, 
forklarelsen: det er præcis på grund af 
alt dette, vi ikke kan sætte ord på, at 
kirken – stik imod alle forudsigelser – 
stadig står med sine ældgamle mure, sit 
tårn, sin døbefont og nadverbord. 

Bygget af sten, af ånd og krop. Solid, 
urokkelig. Et hus, du trygt kan høre 
hjemme i. 

Amen.



En historisk istandsættelse af Nazaret-
hkirken er ved at nå sit mål. Den ind-
vendige istandsættelse afsluttede vi 
for godt 10 år siden, og nu er etape 2 
– den udvendige del – ved at være ved 
vejs ende. Denne del har blandt andet 
bydt på en gennemgribende reparation 
af hele tagkonstruktionen, ny isolering 
og stormsikring af tagkonstruktionen, 
afrensning og kalkning af kirken samt 
dræn hele vejen rundt om kirken med 
nye afløb. 
Desuden kommer der en tredje og min-
dre etape. Det har vist sig, at de sær-
prægede tagsten på stræbepillerne, de 
såkaldte munke og nonner, ikke kunne 
skiftes ud uden at alle sten skulle skif-
tes, da de er støbt fast i beton. 

Nyt fra bestyrelsen 
Lige ledes gælder det de øvre blyindfat-
tede vinduer: de har ved nærmere gen-
nemgang vist sig at være i en dårligere 
forfatning end først troet. Der søges 
fonde også til denne del af istandsæt-
telsen, med tilsagn fra Den Faberske 
Fond og Entreprenør Marius Pedersens 
Fond, ligesom vi naturligvis også i beg-
ge menigheder må lægge et egenbidrag. 

Vi er heldigvis snart i mål, næsten inden 
for tidsplanen. Vi tror forsat på, at kir-
ken står færdig i slutningen af marts 
2021. Og det bliver vel og mærke inden 
for budgettet. Et budget lagt for godt 
og vel 10 år siden. Flot arbejde! 
Der skal lyde en stor tak til alle hånd-
værkere og C&W-arkitekter, Svend-

Tegning af Emil Hansen fra 40’erne.



borg. Tak for veludført håndværk og 
god planlægning samt det gode samar-
bejde. Angående fondsansøgninger og 
finansieringsplanlægning skal der lyde 
en kæmpe stor tak til Erik Rahn for alle 
de timer og kræfter, der er lagt. 
Frimenighedens orninære generalfor-
samling skul le have fundet sted midt i 
marts måned. Som så meget andet blev 
den udsat og forventes at blive afholdt 
onsdag den 15. september 2021 kl. 
19.30 i Salen. Et punkt på dagsordenen 
til den kommende generalforsamling 
bliver et forslag til en ny overenskomst 
– eller samarbejdsaftale – for Nazareth-
kirken. Den nuværende aftale, der hid-

til har udgjort rammen om samarbejdet 
om kirken mellem Ryslinge Frimenig-
hed og Ryslinge Valgmenighed, stam-
mer helt tilbage fra 1921, og det er i 
begge menigheders interesse at få set 
aftalen igennem.

I en ny aftale forudsættes det, at de to 
menigheder har lige ret og pligt i sam-
arbejdet, dog således at Ryslinge Fri-
menigheds ejerskab af kirken anerken-
des. Overenskomsten vil desuden tage 
udgangspunkt i den praksis, der i et godt 
samarbejde har udviklet sig over tid.

På bestyrelsen vegne Lars Galsgaard

Sidste år besluttede fællesudvalget, at 
der i kirken burde ligge en gratis folder, 
der skulle fortælle om kirkerummet og 
dets inventar, om kirkens historie og 
om de to menigheder. Der blev nedsat 
et lille udvalg bestående af undertegne-
de og Elisabet Lycke Nielsen fra valg-
menighedens bestyrelse, og nu ligger 
folderen klar i våbenhuset. 

Ny folder om Nazarethkirken

Skibet i våbenhuset
Skibet over indgangsdøren til kirken er skænket ved kirkens indvielse i 
1866 af en karl fra Ravnholt Gods. At karlen tilhørte Birkedals ”oprørske” 
menighed, bekom ikke godsejeren vel, og han afskedigede efterfølgende 
karlen. Oprindeligt fungerede skibet som vindfløj på kirkens spir, 
inden der blev bygget tårn. Skibet har i mange år fungeret som Ryslinge 
Frimenigheds bomærke.

Et grundtvigsk festrum
Kirkerummet er skabt som festrum med de store træbelagte lofter. 
Udsmykningen er ornamenteret og kan give mindelser om de 
middelalderlige norske stavkirker. På buen over korindgangen er der 
et maleri af Den store, hvide flok fra Johannes Åbenbaring, malet af 
Skovgaard-eleven Johannes Krag. Bænkerækkerne, der også er udført i 
middelalder/vikingestil, har deres stilmæssige pendant i tidens højskole- 
og skønvirkearkitektur, og viser dermed hen til den tætte forbindelse 
mellem kirkelighed og folkelighed. På hver bænks gavl er der udskåret en 
rose, der er et af vikingetidens symboler på Kristus. Rosen er gengivet i 
Ryslinge Valgmenigheds logo.

Kirkeskibet ‘Flora’
Som de fleste andre kirker i Danmark har også Nazarethkirken sit eget 
kirkeskib. Det er en model af korvetten Flora, et af de tre skibe, som 
den danske stat i 1839 sendte til Rom for at hjemføre datidens danske 
”superstar”, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (og ikke mindst hans 
værker). Skibet måtte i 1930’erne undvære sine kanoner. På det radikale 
Midtfyn var man ikke meget for den slags militært isenkram, og da slet 
ikke i kirken. Først i 1960’erne fik korvetten sin fulde udrustning igen.

Smedejernslysekronerne
Fra kirkens loft hænger der nogle store smedejernslysekroner. De 
stammer fra den store ombygning af kirken i 1896-98, som arkitekt 
Carl Brummer forestod. Det er Håstrup-smeden Christian Hansen, der 
sammen med sin søn, Hans Vølund, har smedet lysekronerne.
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Tag endelige et par stykker med hjem 
og giv den til nogen, der kunne være 
interesserede. 

Mikkel

Nazareth- kirken
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Folkekirkens biskopper nedsatte i 
2016 nogle udvalg, der skulle arbejde 
med folkekirkens liturgi – gudstjene-
stens form. Der er siden udkommet 
tre rapporter, der beskæftiger sig med 
hhv. spørgsmålet om autorisation, om 
gudstjenesten og endelig om sakra-
menterne. Hvad der kommer ud af det 
arbejde, er det endnu for tidligt at spå 
om. Visse kredse i folkekirken – vist 
nok mestendels præster – ønsker større 
frihed til at bryde med den autoriserede 
liturgi, mens andre netop er bekymrede 
for, hvis gudstjenesten kommer ud af 
sine faste rammer.

I frimenigheden er vi ikke underlagt 
den folkekirkelige liturgi. Vi kan med 
andre ord selv bestemme, hvilken form 
gudstjenesten skal have. På den anden 
side vil langt de fleste af os have behov 
for en vis fasthed og genkendelighed, 
når vi går i kirke. Den velkendte litur-
gi giver en tryghed og ro, så man ikke 
hele tiden skal overveje, hvad det næste 
indslag nu bliver. 
For hundrede år siden diskuterede man 
også liturgi i Danmark. Dengang havde 
diskussionen sit udspring i vores egen 
menighed, men den optog folk i hele 
landet.

Ryslingeritualet – et dåbsritual til 
inspiration i en liturgidebat
Af Mikkel Crone Nielsen

Nazarethkirkens døbefont med fad og kande.



Den historiske baggrund
I begyndelsen af 1920-erne gjorde valg-
menighedspræst i Ryslinge, Torkild 
Skat Rørdam, sig den erfaring, at flere 
dåbsforældre for så vidt gerne ville 
bære deres barn over dåben. Konfron-
teret med det autoriserede dåbsrituals 
tilspørgsel måtte de imidlertid erkende, 
at der var led i den apostolske trosbe-
kendelse, de som moderne mennesker 
havde forbehold over for. Følgen blev 
derfor ofte, at de enten måtte lade 
andre, mere rettroende, familiemed-
lemmer bære barnet, eller at de ved 
dåben uvægerligt måtte komme til at 
føle, at de spillede komedie. Rørdam 
gjorde sig efterhånden sin stilling klar: 
Som sabbatten er til for menneskets 
skyld og ikke mennesket for sabbat-
tens, således må vi aldrig dyrke ritua-
lerne blot for deres egen skyld, men 
stræbe efter, at de altid bliver et sandt 
udtryk for det åndelige indhold, de skal 
dække. »De skal ikke for meget ligne 
det forbenede Skjold paa en Skildpad-
de, men saa vidt muligt være som den 
bløde Hud, der er elastisk, saa den kan 
udvide sig og trække sig sammen efter 
Legemets Form.«

I forståelse med valgmenighedens 
bestyrelse udarbejdede Rørdam der-
for et dåbsritual, hvor tilspørgslen til 
trosbekendelsens enkelte led var strø-
get. Dåben skulle ikke forstås som et 
katekismusforhør i den rette lære, men 
derimod som en pagtslutning mellem 
Gud og menneske, hvori dåbsbarnet 
skænkes troen og optages i den kristne 
menighed. De kirkelige myndigheder 
(biskop og minister) var sendrægtige i 
deres behandling af valgmenighedens 
ansøgning om godkendelse af det nye 
dåbsritual, så efter halvandet års be-
handlingstid uden svar tog Rørdam 

uden tilladelse det nye ritual i brug den 
1. februar 1925 ved en dåb i Nazareth-
kirken. Hvor de kirkelige myndigheder 
havde været træge i deres behandling 
af valgmenighedens ansøgning, var de 
derimod påfaldende hurtige i eksekve-
ringen af straffen over menigheden: 
Blot fire dage efter den ’uautoriserede’ 
dåb blev Rørdam ved kongelig resolu-
tion frataget sin anerkendelse som valg-
menighedspræst i folkekirken pga. brug 
af det nye ritual. Følgen blev, at Rys-
linge Valgmenighed valgte at omdanne 
sig til frimenighed, og Rørdam var til 
sin død i 1939 Ryslinge Frimenigheds 
præst.

Som bekendt benytter vi i Ryslinge 
Frimenighed os stadig af et dåbsritual 
uden tilspørgsel til trosbekendelsens 
enkelte led, og vi synes stadig, at det 

Torkild Skat Rørdam.



giver god mening. Ritualet, der både er 
enkelt og højtideligt, ser ud som følger:

Ritualet 
Lovprisning (1. Pet. 1,3):
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi 
Fader, som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb ved 
Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
 
Bøn: 
Lad os alle bede: Almægtige, evige Gud, 
Vor Herre Jesu Kristi Fader. Eftersom 
du har sagt: Bed, så skal I få, søg, så 
skal I finde, bank på, så skal der lukkes 
op for jer, så beder vi dig for ham, som 
i dag kommer til den hellige dåb: Luk 
op for ham, giv ham din nåde og bevar 
hans indgang og udgang. Vær du hans 
lys i denne vildsomme verden. 

Skriftlæsninger:  
Matt. 28, 18-20 (Dåbsbefalingen) og 
Mark. 10, 13-16 (Jesus og de små børn).

Trosbekendelse: 
Lad os bekende vor kristne tro (efter-
fulgt af den apostolske trosbekendelse).
Hvad er barnets navn?
NN, vil du døbes til, hvad Gud giver i 
den tro, vi her har bekendt?

Korstegnelse
Modtag det hellige korses tegn…

Dåbshandling 
NN. Jeg døber dig i Faderens og Søn-
nens og Helligåndens navn. Amen.
Resten af dåbshandlingen følger ritual-
bogen. 

Ryslingeritualet afviger tydeligvis fra 
folkekirkens 1992-ritual. Dåbsbønnen 
er formet efter ordlyden i Luthers dåbs-
ritualer, hvor bede-banke-bønnen tyde-
liggør dåbens nødvendighed: At der er 
tale om et før og efter dåben. Bønnen 
fastholder også Luthers rækkefølge 
af ordene »indgang« og »udgang« og 
understreger dermed dåbens funktion 
af optagelse i den kristne menighed. 
Der hvor Ryslinge-ritualet for alvor 
stikker ud, er dog ved dets manglende 
tilspørgsel ved trosbekendelsens enkel-
te led. Erfaringsmæssigt er dåbsforæl-
drene særligt glade for den del af ritua-
let, og heri ligner nutidens dåbsforældre 
dem fra 1920-erne, der heller ikke men-
te, at deres tro – eller mangel på samme 
– kunne bære at være udgangspunkt for 
deres barns dåb. 
Der er en række styrker ved et dåbs-
ritual uden tilspørgsel ved trosbeken-
delsens enkelte led, som jeg i det føl-
gende vil forsøge at vise. 

- For det første understreges dåbens 
sakramentale karakter, da ritualet 
gør det tydeligt, at det alene er Gud, 
der handler i dåben. Det er Gud, der 

Fløjtespillende engel ved Fløjte-Emils hus.



slutter en pagt med mennesket og 
optager det i sin menighed. 

- For det andet bliver det tydeligt, at 
dåben er en asymmetrisk pagt, hvor 
det væsentlige ikke er menneskets 
mere eller mindre helhjertede ja 
eller nej til Gud, men alene Guds ja 
til mennesket. Som pagt betragtet 
er dåben altså asymmetrisk. Det er 
netop ikke en gensidig pagt mellem 
to ligeværdige parter, som hvis man 
gav håndslag på købet af en hest eller 
indgik i et forsikringsforhold. Dåben 
er derimod en ensidig pagt, der bedre 
kan sammenlignes med adoptivforæl-
dres adoption af et barn. Hér hviler 
pagtens gyldighed alene på den ene 
parts garantier.

- For det tredje bliver det ved en dåb 
uden tilspørgsel klart, at den kristne 
kirke ikke døber på forældrenes tro, 
men på den kristne tro. Forældrenes 
tro – stor eller lille – kan aldrig blive 
forudsætningen for Guds handling 
ved døbefonten. Dåbsforældrene vil 
desuden uvægerligt forstå tilspørgslen 
som et forhør i, hvordan de forhol-
der sig til udvalgte dele af den kristne 
dogmelære. Det vidste Luther også, 
og derfor forenklede han den anden 
trosartikel i forbindelse med dåb, så 
den slet og ret kom til at lyde: »Jeg 
tror på Jesus Kristus, Guds enbårne 
søn vor Herre, som er født og har 
lidt.« Dåben var simpelthen for vigtig 
til at kunne misforstås som et politi-
forhør i dogmatiske snurrepiberier. 

- For det fjerde bør man undlade den 
fulde tilspørgsel alene af den grund, 
at dåben i folkekirkelig sammenhæng 
i alt overvejende grad er barnedåb – 
og oftest af spædbørn – hvorfor det 

ikke giver mening at udspørge barnet 
om trinitetsteologiske detaljer. 

- For det femte bliver det ved en dåb 
uden fuld tilspørgsel tydeligt for for-
ældrene og fadderne, der står med 
barnet ved døbefonten, at de ikke 
kommer krybende som elever til et 
eksamensbord, hvor de overhøres i 
den rette tro, men at de på dåbsdagen 
derimod står som myndige og fuld-
gyldige medlemmer af og repræsen-
tanter for den kristne menighed, som 
barnet ved dåben optages i. 

- For det sjette er det i et historisk 
perspektiv værd at huske på, at man 
også i oldkirkens tid praktiserede dåb 
uden fuld tilspørgsel. Tilspørgsel ved 
dåben kan spores tilbage til det 3. 
århundrede, hvor blandt andet Hip-
polyt anvender det i sit ritual som 
et forhør for at værne kirken mod 
vranglære. Hvis man virkelig ønsker 
at holde kættere ude af folkekirken, 
bør man nok sætte ind et andet sted 
end ved barnedåben! 

- For det syvende er det i sig selv tan-
kevækkende, at ingen af vore luther-
ske nabokirker benytter sig af fuld 
tilspørgsel ved dåben. Den danske 
folkekirke synes således at stå ret 
alene med sin dåbspraksis med til-
spørgsel ved bekendelsens enkelte 
led. Selvfølgelig behøver folkekirken 
ikke af den grund at kopiere hverken 
et norsk, svensk, tysk eller midtfynsk 
luthersk dåbsritual. Men netop fordi 
folkekirken står så påfaldende alene 
med sin dåbspraksis, kræver det vir-
kelig stærke argumenter at opret-
holde den. Har man ikke dem, kan 
Ryslinge-ritualet frit benyttes som 
inspiration.



I skrivende stund er vi stadig ramt af 
de skrappe Corona-restriktioner. Vi 
kan holde korte gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger, men alle øvrige 
arrangementer er sat på pause ind-
til videre. Situationen kan dog hurtigt 
ændre sig – også hurtigere end dette 
kirkeblad kan nå at følge med til! Der-
for er det vigtigt, at du følger med i den 
opdaterede kalender på frimenighe-
dens hjemmeside. En anden god måde 
at holde sig opdateret på, er på frime-
nighedens Facebook-side, hvor der 
også kommer nyheder ud om arrange-
menter og andet.

Det er svært at spå om udviklingen i 
pandemien, men i takt med vaccina-
tionsudrulningen og forårets komme, 
prøver vi forsigtigt at planlægge arran-
gementer igen fra midt i maj måned. 
Så må vi se, om vi kan blive nødt til at 
trække i land igen. Vi håber det ikke!
www.ryslingefrimenighed.dk og 
www.facebook.com/ryslingefrimenighed

Hold dig orienteret!

I denne tid, hvor søndagsgudstjene-
sterne maksimalt må vare 30 minutter, 
har vi i fællesskab med valgmenighe-
den besluttet at afholde særlige alter-
gangsgudstjenester torsdag eftermiddag 
kl. 17.00. Gudstjenesterne vil på skift 
varetages af Mikkel Crone Nielsen og 
Malene Rask Aastrup. Disse særlige 
gudstjenester vil blive afholdt, indtil vi 
igen kan fejre nadver ved søndagsguds-
tjenesten.

Altergangs-
gudstjenester

Nadverengel. Foto Thomas Thomsen.

Vi håber, at vi fra midten af maj igen 
kan tage fat på morgensang i kirken. 
Det er virkelig en aktivitet, vi alle har 
savnet. De nedenstående datoer må 
dog tages med et stort forbehold. For 
en sikkerheds skyld opfordres I derfor 
til at besøge frimenighedens hjemme-
side, så I kan se, om arrangementerne 
bliver til noget.
Tid: Fredag d. 21. maj, 4. juni og 
18. juni kl. 9.00
Sted: Nazarethkirken

Morgensang i kirken



Anden pinsedag – mandag d. 24. maj 
– er frimenigheden vært ved det fæl-
les morgenbord i salen inden gudstje-
nesten. Som sædvanlig vil der være en 
form for underholdning undervejs – 
musik eller fortælling. Lad os se, hvad 
vi finder på!
Tid: Mandag d. 24. maj kl. 9.00 
Sted: Frimenighedens sal

Morgenbord i salen

De fynske valg- og frimenigheder ind-
ledte for nogle år siden en god skik 
med at besøge hinanden med jævne 
mellemrum. Denne gang er det Sdr. 
Nærå valgmenighed, der byder os vel-
kommen til gudstjeneste og efterføl-
gende frokost. Tilmelding til frokost og 
fælleskørsel til Mikkel Crone Nielsen 
senest d. 18. maj.
Tid: Søndag d. 30. maj kl. 11.00 
(afgang fra Ryslinge kl. 10.30) 
Sted: Sdr. Nærå valgmenighedskirke

Ud-af-huset-guds-
tjeneste i Sdr. Nærå

Alterparti i Sdr. Nærå valgmenigheds-
kirke.

Onsdag d. 16. juni indbyder frimenighe-
dens ansatte til en stemningsfuld som-
mer-sangaften i kirken. Birgit, Heike, 
Lone og Marlene vil på skift vælge san-
ge fra salmebogen og den nye højskole-
sangbog, og mon ikke også vi kan være 
heldige at høre en af deres flerstemmi-
ge satser.
Tid: Onsdag d. 16. juni kl. 19.30 
Sted: Nazarethkirken

Sommersangaften

Som så meget andet blev årets Ryslin-
ge-møde Corona-udsat. Vi har nu en 
ny dato klar for arrangementet, nem-
lig søndag d. 20. juni. Vi begynder med 
gudstjeneste i Ryslinge sognekirke ved 
Jakob Olesen, hvorefter der er fore-
drag. Merete Riisager, der oprindelig 
skulle have holdt foredraget, har måt-
tet melde afbud, men en ny foredrags-
holder vil blive annonceret. Efter fore-
draget rundes dagen af med koncert 
med saxofonist Hans Mydtskov og 
guitarist Morten Nordal. Tilmelding til 
Ryslinge Høj- og Efterskole senest d. 
15. juni på mail@ryslinge-hojskole.dk 
Pris incl. kaffe/kage: Kr. 100,-
Tid: Søndag d. 20. juni kl. 13.00-17.00 
Sted: Ryslinge Sognekirke

Ryslingemødet

Hans Mydtskov og Anders Nordal.



Søndag d. 27. juni er der musikgudstje-
neste med musikalsk medvirken af duo-
en Lunau & Sund. 

Duoen består af Trine Lunau (sang, 
harmonika) og Peter Sund (guitar, 
sang), der gennem årene har udgivet 5 
albums og spillet et væld af koncerter. 
Efter selve gudstjenesten spiller duo-
en en kortere koncert med deres egen 
musik.
Tid: Søndag d. 27. juni kl. 17.00 
Sted: Nazarethkirken

Musikgudstjeneste og koncert 
med Lunau & Sund

Lunau & Sund.

Jeg holder fri i weekenderne 17. – 18. 
april og 15. – 16. juni. Der henvises i 
stedet til valgmenighedspræst Malene 
Rask Aastrup på tlf. 28 30 53 32.

Mikkel Crone Nielsen

Ferie og 
friweekends

Kalender 

21. maj: 
Morgensang

24. maj: 
Morgenbord i salen

30. maj: 
Ud-af-huset-gudstjeneste i Sdr. Nærå

4. juni: 
Morgensang

16. juni: 
Sommersangaften m. kirkens personale

18. juni: 
Morgensang

20. juni: 
Ryslingemødet

27. juni: 
Musikgudstjeneste m. Lunau & Sund



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

Graver:
Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@hotmail.com
Henvendelse om begravelse og grav sted.

Organist:
Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
birgit@cbmadsen.dk

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

Kirketjenere:
Karen Crone Nielsen, tlf. 23 88 58 03

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 begravelse eller bi -
sæt   telse er det muligt at låne salen til en 
efterfølgende reception.

Henvendelse skal ske til Lene Buk på 
tlf. 21 62 67 95.

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

Formand: Lars Galsgaard, Kapelvej 4, 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. 51 26 93 96, Email: tr-dongsgaard@hotmail.com
Hanne Ravn Rasmussen, Bjertevej 16, 5750 Ringe
Ulla Haslund, Blaakærvej 12, 5856 Ryslinge
Lise Charlotte Petersen, Irisvænget 4, 5856 Ryslinge
Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure
1. suppleant: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

Frimenighedens bestyrelse



April
Torsdag 1. april kl. 19.30
 Skærtorsdag

Fredag 2. april kl. 11.00
 Langfredag

Søndag 4. april kl. 9.30
 Påskedag

Mandag 5. april kl. 11.00
 Anden påskedag

Søndag 11. april kl. 9.30
 1. søndag efter påske

Søndag 18. april kl. 9.30
 2. søndag efter påske
 Malene Rask Aastrup

Søndag 25. april kl. 17.00
 3. søndag efter påske
 Musikgudstjeneste

Maj
Søndag 2. maj kl. 11.00
 4. søndag efter påske

Søndag 9. maj kl. 9.30
 5. søndag efter påske

Torsdag 13. maj kl. 10.00
 Kristi himmelfartsdag
 Konfirmation

Søndag 16. maj
 Ingen gudstjeneste

Søndag 23. maj kl. 9.30
 Pinsedag

Mandag 24. maj kl. 11.00
 Fælles morgenbord i salen
 kl. 9.00

Søndag 30. maj kl. 11.00
 Ud-af-huset-gudstjeneste i
 Sdr. Nærå
 Se nærmere inde i bladet

Juni
Søndag 6. juni kl. 11.00
 1. søndag efter trinitatis

Søndag 13. juni kl. 9.30
 2. søndag efter trinitatis

Søndag 20. juni kl. 13.00 i Ryslinge
 sognekirke
 Ryslingemødet
 Se nærmere inde i bladet

Søndag 27. juni kl. 17.00
 4. søndag efter trinitatis
 Musikgudstjeneste m.
 Lunau & Sund

Juli
Søndag 4. juli kl. 11.00
 5. søndag efter trinitatis

Søndag 11. juli kl. 9.30
 6. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTER
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