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Om bøn, menneskets forandring og
tilværelsens skrøbelighed
Prædiken til 2. søndag i fasten (2. trk.), Markus 9, 14-29
Man plejer gerne at sige, at der ikke
findes ateister i et fly, der er ved at styrte ned. Og det skal såmænd nok passe.
At selvom man til daglig måske ikke
skænker Gud og kirken de store tanker, ja, så når ulykken virkelig rammer
og vi ikke længere selv er i stand til at
ændre på vilkårene, så har hænderne –
og tankerne – det helt automatisk med
at samle sig i bøn.
Jeg tror heller ikke, der er mange ateister blandt forældrene til børn på en
kræftafdeling på hospitalet. I hvert fald
hører man ofte, hvordan det at have et
sygt barn – et barn som måske, måske
ikke overlever – ændrer fundamentalt
på ens livsindstilling. Det er der bestemt
ikke noget at sige til. Man erkender sin
magtesløshed. Man erkender grænserne
for ens egen – og måske lægernes formåen. Og man erkender, at livet er fundamentalt skrøbeligt, og at vi alle på en
måde balancerer på en knivsæg, mens
vi føres af kræfter, vi på ingen måde er
herre over.
Men den erkendelse – erkendelsen af
sårbarhed, af skrøbelighed, formår alligevel ikke helt at bide sig fast, og op
træder derfor snarere som undtagelsen
i vores moderne liv. Reglen er nemlig
en anden: at der er styr på tingene; at
der nærmest ikke findes de problemer,
der ikke kan løses; at der ikke er sygdomme, der ikke kan helbredes. Og
på den måde lukker vi mere eller mindre bevidst øjnene for tilværelsens helt
grundlæggende skrøbelighed.

Men så hører vi i dag om faderen til en
syg dreng, der opsøger Jesus. Efter symptomerne at dømme kan man let få den
tanke, at drengen lider af epilepsi. Det er
sikkert rigtigt. Han får anfald, hvor han
fråder, skærer tænder og er som en besat.
Og hvis vi tager vores over
fladiske og
overlegne maske på, ja, så kan vi jo bare
affærdige evangeliet ved at sige, at fortællingen har mistet sin relevans, for i dag
kan den slags kureres med piller. Så hvad
skal vi overhovedet bruge Jesus til?

Jesus uddriver den urene ånd. Illustration
fra fransk tidebønnebog, 15. årh.

Men det ville netop være overfladisk at
sige sådan. For hvis vi lytter nærmere
til fortællingen, så genkender vi faderens ængstelse, hans fortvivlede stilling
med den syge dreng. Vores medfølelse,
vores medlidenhed forstår ham så godt.
Er det ikke præcis sådan, fædre og
mødre til syge børn alle dage har haft
det?
Men vi genkender også noget andet
hos faderen. Vi genkender en sand tro.
Ikke en tro, der er selvsikker og støbt
i beton. Ikke en tro, der praler og har
styr på sagerne. Ikke en tro, der giver
sig til at bede til Gud med den bagtanke, at bare man tror nok, så skal Gud
nok også opfylde ens ønsker.
Faderen til den syge dreng ved bedre.
Han ved, at han står ved en grænse i
livet. En grænse hvor hans egen magt
hører op, og hvor han derfor ikke kan
andet end at overgive sig til Gud. Og
så siger han de ord, der har givet ham
en varig plads i verdenshistorien. »Jeg
tror, hjælp min vantro.«

falder nemlig ikke med, om den bliver
bønhørt eller ej. Det er ikke det, der er
pointen med at bede til Gud. Meningen
med bøn skal findes et andet sted.
Det her med bøn er der en bestemt forfatter, der har tænkt en hel del over.
Den engelske forfatter, C.S. Lewis –
det er ham med Narnia-bøgerne – blev
i en sen alder gift med en amerikansk
kvinde, som han elskede meget højt.
De fik ulykkeligvis kun ganske år sammen, før hun fik konstateret knoglekræft og døde efter nogen tids svær sygdom. Lewis bad for hende, for sygdommens nedkæmpelse, for liv, velsignelse
og glade dage – lidt ligesom disciplene
bad for den syge dreng. Men hun døde.
Da gik det op for ham – skriver han i
sin dagbog – at bønnen ikke forandrer
Gud, men den forandrer mennesket.

Med det svar giver han stemme til den
sande tro. Den tro, der hver eneste
dag folder hænder – ikke for at opnå
noget fra Gud, men fordi man ydmygt
erkender, at Gud er skaberen og man
selv blot er menneske. Og hvad der end
må ske, lægger man i Guds hånd. Som
skabningen over for sin skaber.
Det er meget vigtigt det her. For at
bede til Gud er ikke det samme som at
sende en bestillingsseddel til en netbutik – eller som når børnene sender lange ønskelister til julemanden på Grønland. For sådan er det nemlig ikke med
bøn. Om ikke andet så lærer erfaringen
os det gennem livet. Bønnen står og

Statue af C.S. Lewis i Belfast.

En af de indsigter, som Lewis vandt, og
som jeg tror, er meget vigtig, er den, at
bønnen forandrede ham fra at være et
menneske, som håbede at have magt til
at ændre det uafvendelige, til at blive
et menneske, som så virkeligheden i
øjnene og som, stillet over for det syn,
kunne bekende både sin afgrundsdybe
afmagt og sin helt fundamentale tillid
til Gud, på én og samme tid. Altså: »Jeg
tror, hjælp min vantro«.

om og forudsat. Det er også bønhørelse
at høre eller modtage noget andet, det
er også en lukket dør, der åbner sig.
Noget andet gives.

Bønnen giver os mulighed for, at også
vi kan bære den situation, som ellers
synes ubærlig og umulig. Bønnen forandrer nemlig mennesket, ligesom den
forandrede C.S. Lewis. Men det er en
svær proces at nå dertil – der erfarede
Lewis, som mange af os må erfare. Vi
må lære at give afkald på vores egen
mægtighed og indse, at det ikke er os,
der er livets herre.

Midt i verdens tummel og foranderlighed er der ikke mange ting, der står
fast, men nogle få ting gør. Bønnens
væsen og mulighed. Dåbens kraft og
nåde, og Guds uforanderlige vilje til
at nå os mennesker med kærlighed.
Det var præcis det, faderen erfarede i
dagens evangelium, da han troede i sin
vantro. Og sådan er det faktisk også for
os. Amen.

Man kan også sige, at bøn er en slags
eksistentielt åndedræt, der giver en
timeout fra hverdagslivet og fra alt det
svære. Bøn er sjælens motion. Men så
er der måske nogen, der vil spørge, om
det ikke hjælper noget at bede, altså,
hvis det bare er psykologi det hele eller
en art eksistentiel ventil? Til det kan
jeg ikke andet end at svare, at bøn er
kristentroens åndedræt. Det er der, vi
kan reorientere os i livet. Bøn er nye
livsveje.
Men bøn er også bønhørelse. Den er
også et sted, hvor vi høres i vores af
magt og måske vantro. Men måske får
vi ikke det vi beder om. For Guds horisont er en anden end vores. Jeg tror, at
det er en erfaring, som de fleste mennesker gør sig, at løsningen på en problemstilling viser sig at være helt anderledes end det, man havde troet, bedt

Bøn er at have et sted at lægge sine
uoverstigeligt store bekymringer og
dybe sorger. Et sted, hvor man tillader
sig at sige: »Jeg orker ikke mere, nu må
du orke for mig, Gud. Jeg tror, hjælp
min vantro«.

Nyt fra bestyrelsen
Den udvendige istandsættelse
af kirken
Så kom vi godt i gang med istandsættelsen. Kirken vil være pakket ind
helt frem til jul. Men hvilken julegave det bliver. Det ser lovende ud, og
økonomisk skal vi nok klare det inden
for det budgetterede. Der er fra C&W
Arkitekter i Svendborg lagt en god og
stram tidsplan.
Nye naboer
Den Gamle Rådhusplads er nu endnu
en byggeplads, her opføres 22 nye lejeboliger. Vi har afholdt et møde med
bygherren, et møde hvor vi blev enige
om afstande og højde i forhold til kirken. Vi ser frem til at få nye naboer.
Vi bliver dog udfordret med manglen-

Ellers prøver vi under istandsættelsen
at holde udgifterne nede, vi har dog
spenderet et nyt flag og toilet (-:
Mvh. Bestyrelsen.

Morgensang
i Nazarethkirken
Dagen kommer godt på sporet, når
man begynder med sang. Det gør vi i
Nazareth
kirken første fredag i måneden kl. 9.00-9.30. Birgit Nedergaard
Madsen sidder ved flyglet, og Malene
Rask Aastrup og Mikkel Crone Nielsen
skiftes til at vælge sange og salmer.
Tid: Fredage d. 3. april, 1. maj, 5. juni
kl. 9.00-9.30
Sted: Nazarethkirken

Kirken gemmer sig et sted bag stilladset.
de p-pladser. Her må vi gøre brug de
p-pladser, der er omkring os.
Autorisation til skat
Vi minder om, at alle skal holde styr
på deres egen skattemappe. Gå ind på
Ryslinge Frimenigheds hjemmeside,
der er en beskrivelse under menigheden – medlemskab og videre til skattevejledningen for at opdatere jeres autorisation.
Forsikring
Vi er blevet opsagt ved Thisted forsikring. De ønsker ikke at drive forsikring
uden for Jylland mere. Så i bestyrelsen
arbejder vi med at finde nye selskaber,
hertil får vi hjælp af VR-gruppen. Det
er en svær men spændende opgave at
skulle værdisætte alle vores bygninger.

Morgensang.

Sangaften:
Tanker og sange på
vej mod en ny højskolesangbog
En sangaften med afsæt i spørgsmålet
om, hvordan man fornyer traditionen.
Hvordan man med afsæt i en stærk fællessangstradition laver en højskolesang-

både hyggeligt og effektivt. I år bliver
arbejdsdagen torsdag d. 23. april, hvor
vi mødes i Kirkely kl. 14.00. Kan man
først komme senere, er man også meget
velkommen til at troppe op. Vi skal nok
sørge for drikkevarer samt aftensmad
til det flittige arbejdshold. Meld dig til
hos Mikkel Crone Nielsen på tlf. 62 67
10 95 eller på mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk

Mette Sanggaard Schultz
bog, der henvender sig til alle os, der
bor i Danmark? Og som måske også forener os? Mette Sanggaard Schultz fortæller om arbejdet med den 19. udgave af
Højskolesangbogen, som skal udkomme i 2020, og vi skal synge nogle af de
sange, der er i betragtning til at komme
i bogen. Mette Sanggaard Schultz er
forstander på Ollerup Efterskole –
Sang og Musik og medlem af Højskolesangbogsudvalget.
Tid: Onsdag d. 15. april kl. 19.30
Sted: Salen
Alle er velkomne. Kaffe og hjemmebag
kr. 40,-

Musikgudstjeneste
og koncert med
SNUK
Koret SNUK – Svendborg Ny Ungdomskor – har på få år markeret sig som
et endog meget spændende, velsyngende
og dygtigt kor. SNUK består af godt 40
sangere i alderen 16-23 år, og repertoiret består af både rytmisk og klassisk
musik – fra Carl Orff til Peter Gabriel
og mange flere. Korets dirigenter Ulrich
Klostergaard og Povl Chr. Balslev er
begge erfarne korledere; sidst
nævnte
er kantor og organist i Vor Frue kirke i
Svendborg, mens førstnævnte er tidligere underviser i musik og kor på Ollerup
Efterskole for musik og sang.
Tid: Søndag d. 26. april kl. 17.00.
Sted: Nazarethkirken

Arbejdsdag i haven
– giv et nap med!
Har du tid og lyst til at give en hånd
med, kan du være med til en hyggelig
arbejdsdag i præstegården. Som alle,
der har deltaget, ved, plejer det at være

SNUK.

Kirke, Kaffe & Fortælling: Handelslivet i det gamle
Ryslinge
Søndag d. 10. maj skal vi på en digital
»byvandring« gennem det, der engang
var et blomstrende forretningskvarter i
det gamle Ryslinge. Vi skal høre nogle
af de historier, der fortælles om de handlende. Og vi skal se en masse billeder.
Mange af billederne er taget af Sylvest
Jensen og daterer sig fra 1930-1960, hvilket også er dén periode, hvor forretningerne lå side om side hen ad Blåkærvej
og rundt om hjørnet på Hestehavevej.
Det var en travl periode i byens historie.
Runa og Peder Fjeldstad glæder sig til at
guide jer gennem »den glemte by«.
Tid: Søndag d. 10. maj kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i
kirken; derefter i salen.
Alle er velkomne. Kr. 40,- for hjemmebag og kaffe.

Parti fra Rødamsvej i det gamle Ryslinge.

Fællesspisning
anden pinsedag
Anden pinsedag, mandag d. 1. juni, mø
des vi i valgmenighedens sal til en hyggelig fællesspisning. Medbring en ret
til den fælles buffet. Tilmelding er ikke
nødvendig. Efter måltidet er der gudstjeneste i Nazarethkirken kl. 19.00 v.
Malene Rask Aastrup.

Kirke, Kaffe & Fortælling: Onkel Vilhelms historie
Vilhelm Crone blev født i 1881 og voksede op på Brandsø i Lillebælt. Som
14-årig stikker han til søs og får hyre på
en toldkrydser, bliver hvalfanger i Stillehavet, bliver indblandet i en mordsag,
bliver grebet af guldfeber, bliver skibsbygger- og reder, kaptajn, hotelejer og
ven med indianere på USA’s vestkyst.
Vilhelms historie – fortalt af Mikkel

Familien Crone på Brandsø 1890. Vilhelm søger læ under sin fars skæg.
Crone Nielsen – er vild og mærkelig,
men er samtidig også på mange måder
typisk for de tusindvis af danskere, der
i årtierne omkring århundredeskiftet
søgte bort fra de hjemlige kyster.
Tid: Søndag d. 14. juni kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i kir
ken; derefter i salen.
Alle er velkomne. Kr. 40,- for hjemmebag og kaffe.

menigheden, sognekirken, friskolen, lo
kalrådet samt naturligvis høj- og efter
skolen. Dagen kommer til at byde på
et væld af aktiviteter. Grundlovstalen
bliver i år ved Pia Olsen Dyhr, MF og
formand for SF. Se nærmere i dagspressen, hjemmesiden og på Facebook.

Stort fælles
grundlovsmøde
Grundlovsdag fredag d. 5. juni slår Rys
linge Høj- og Efterskole portene op
for et stort anlagt grundlovsmøde. Bag
arrangementet står frimenigheden, valg

Pia Olsen Dyhr.

Årsmøde i Rødding og Bovlund:
100-året for genforeningen
Lørdag d. 6. – søndag 7. juni
Lørdag kl. 12.00:
Velkomst og fortælling i Skibelund Krat v. Jørgen Kloppenborg Skrumsager.
Pølser fra grill.
Lørdag kl. 13.30:
Registrering ved præstegården på Kirkebakken i Rødding. Kaffe og godbidder af det sønderjyske kaffebord i haven og konfirmandstuen.
Lørdag kl. 15.00:
100-året for Genforeningen: Hvad er det vi fejrer? Foredrag i Rødding frimenighedskirke v/ generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen.
Lørdag kl. 16.00:
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder. Sted: Rødding Højskole. Derefter middag på højskolen.
Lørdag kl. 20.00:
Foredragskoncert om sangens betydning for Genforeningen v/ Zenobia
og museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Derefter solnedgangstur og
aftenkaffe
Søndag kl. 10.00:
Gudstjeneste i Bovlund frimenighedskirke v. Steen Kaalø. Derefter frokost i
forsamlingshuset.
Søndag kl. 12.30:
Foredrag i Bovlund frimenighedskirke: En røvet datter, dybt begrædt, er
kommet frelst tilbage – Genforeningen 2020 v/ historiker og forfatter Jørn
Buch.
Tilmelding til Mikkel Crone Nielsen på praesten@ryslingefrimenighed.dk
Hvis man ønsker privat indkvartering bedes dette anført på tilmeldingen.
Ryslinge Frimenighed betaler for deltagelsen i årsmødet.

Mulige aflysninger

Kalender

Ved redaktionens afslutning var Corona-epidemien lige brudt ud i Danmark.
Hvor længe sundhedskrisen vil vare,
ved ingen på nuværende tidspunkt.

3. april:
Morgensang

Som alle andre kirker i landet må også
frimenigheden aflyse gudstjenester og
arrangementer. Hold dig derfor opdateret om situationen på www.ryslingefrimenighed.dk samt på Ryslinge Frimenigheds Facebookside.

15. april:
Sangaften med Mette Sanggaard
Schultz
23. april:
arbejdsdag i haven
26. april:
Musikgudstjeneste med SNUK
1. maj:
Morgensang
10. maj:
KKF om handelslivet i det gamle
Ryslinge
1. juni:
Fællesspisning og gudstjeneste
5. juni:
Morgensang
Grundlovsmøde på Ryslinge Højog Efterskole
6.-7. juni:
Årsmøde i Rødding og Bovlund
14. juni:
KKF om Onkel Vilhelms historie

Ferie og
friweekender
Jeg har fri i weekenderne 22.-24. maj
og 20.-21. juni. Desuden er jeg bortrejst
til Israel 11.-17. maj (Mette Marslund
vikarierer, tlf. 23 71 65 68). Sommer
ferie i ugerne 29-32, hvor der henvises
til Malene Rask Aastrup (tlf. 28 30 53
32), undtagen uge 29, hvor der henvises
til Mette Marslund.
Mikkel Crone Nielsen

Frimenighedens sal Kirkebil:
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.

– 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.

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

Kirketjenere:
Vilhelm Dehs, tlf. 28 77 13 63
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

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

Frimenighedens bestyrelse
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: Mette Marslund, Landevejen 133, 5883 Oure
2. suppleant: Vakant

GUDSTJENESTER

Torsdag

9. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Komsammen i Kirkely

Fredag

10. april kl. 9.30
Langfredag

Søndag

12. april kl. 11.00
Påskedag

Mandag

13. april kl. 9.30
Anden påskedag

Søndag

19. april kl. 11.00
1. søndag efter påske

Søndag

26. april kl. 17.00
2. søndag efter påske
Musikgudstjeneste
m. SNUK

Maj
Søndag

Torsdag

21. maj kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
Konfirmation

Søndag

31. maj kl. 11.00
Pinsedag

5. april kl. 11.00
Palmesøndag

3. maj kl. 11.00
3. søndag efter påske

Søndag

10. maj kl. 9.30
4. søndag efter påske
Kirke, Kaffe & Fortælling

Søndag

17. maj kl. 13.30
5. søndag efter påske
Malene Rask Aastrup

Juni
Mandag

1. juni kl. 19.00
Anden pinsedag
Fællesspisning kl. 17.00
i valgmenighedens sal

Søndag

7. juni, ingen gudstjeneste
Årsmøde i Rødding
og Bovlund

Søndag

14. juni kl. 9.30
1. søndag efter trinitatis
Kirke, Kaffe & Fortælling

Søndag

21. juni kl. 9.30
2. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Søndag

28. juni kl. 11.00
3. søndag efter trinitatis

Juli
Søndag

Søndag

5. juli kl. 14.00
4. søndag efter trinitatis
Kaffe i haven
12. juli kl. 9.30
5. søndag efter trinitatis

MARK & STORM GRAFISK A/S

April
Søndag

