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Om en gammel hankat, sandheden om
mennesket og Guds kærlighed
– Prædiken til 2. pinsedag over Johannesevangeliet Joh. 3,16 ff.
Den 30. september sidste år døde den
danske sanger og sangskriver Kim Larsen. Jeg tror ikke der er set større fakkeloptog i de store danske byer siden
Oehlenschlägers og H. C. Andersen da
ge. Ret forståeligt, egentlig, for om nogen
formåede Larsen at samle et ellers splittet dansk folk på tværs af generationer,
partiskel og hvad ved jeg. Det var som
om, vi i høj grad havde brug for en
skikkelse som ham.
Før han døde, nåede han at mødes med
forfatteren Jens Andersen til en række
samtaler, som er mundet ud i bogen
Mine unge år. Forfatteren mødtes med
bogens hovedperson i dennes lejlighed
i Odense kl. 3 om eftermiddagen, altså lige efter han var stået op. Og så gik
snakken ellers i gang over køkkenbordet. Larsen placeret i hjørnet med guitar, smøger, Zippo-lighter, kaffekop og
askebæger, og forfatteren med båndoptager og omhyggeligt forberedte spørgsmål. Og når kirkeklokken ringede kl.
18.00, sagde de farvel og tak for i dag.

Fakkeloptog til ære for Kim Larsen.

Jens Andersen og Kim Larsen.
Jens Andersen fandt hurtigt ud af, at
Kim Larsen var en fabelagtig historie
fortæller; et belæst menneske, der kun
ne sine klassikere bedre end nogen Ph.d.
Han var simpelthen vant til at fortælle
for et publikum.
Men nu var det pludselig en anden opgave. Det var ikke længere mundtlige fortællinger, men noget der skulle på tryk.
Og så blev han pludselig urolig. Han fik
anfægtelser, eller som han udtrykte det:
»Vi skal jo prøve, om vi kan undgå løgne
her i butikken, ikke?« Jo, det skulle vi da,
og derfor var »sandheden« et tilbagevendende punkt i vores samtaler. Det lå Kim
Larsen rigtig meget på sinde at holde sin
indre løgnhals stangen:

»Jeg lover, at jeg prøver at lade være
med at lyve over for dig. Jeg bider mig
virkelig i tungen hver gang, der er ved
at komme en løgn. Det gør jeg altså,
for når jeg fortæller historier, er jeg
vant til at smøre tykt på. Men det her,
det kommer jo på tryk, og så er det en
anden historie. Hvis det er fiktion, så
er det skønt med løgne. En roman kan
tit fortælle sandheden meget bedre end
virkeligheden, ikke?«
Og det er jo fuldstændig rigtigt. Forfattere ved det jo godt, at man for at
kunne nå frem til sandheden, ofte er
nødt til at lyve sig derhen. At lyve sig
til sandheden. Det lyder måske paradoksalt, men vi ved det jo godt inderst
inde. De allerstørste fortællinger, vores
grundmyter, alle de historier, som ud
gør hele »korsettet« for vores civilisation og kultur, ja, overfor dem nytter det
ikke noget at komme rendende med en
eller anden jomfrunalsk målestok om,
hvorvidt det nu virkelig er sket eller ej.
Sådan spiller klaveret ikke.
Men jeg forstår udmærket godt Kim
Larsen kvababbelser om at holde sig
til sandheden. For vi befinder os i en
tid, hvor grænsen mellem sandhed og
løgn synes at blive udvisket. Hvor den
offentlige debat ofte finder sted på baggrund af bevidst misinformation og fordrejning. Ja, hvor selv en amerikansk
præsident helt bevidst benytter sig af
løgn på løgn for at fremme sin egen
sag. På universiteterne har der indenfor de humanistiske fag siden 70’erne
og 80’erne været en postmodernistisk
modestrømning, hvor det hedder sig,
at der hverken findes sandhed og løgn.
Den indsigt er åbenbart nu blevet folkeeje, og så ligger vi for alvor, som vi
har redt.

Men som Kim Larsen siger det: Vi
skal prøve, om vi kan undgå løgne hér
i butikken. Og det gælder ikke mindst i
den hér butik, nemlig kirken. Og positivt formuleret. Vi skal som mennesker
gøre alt hvad vi kan for at søge sandheden.
Og dér må vi jo – som altid – begynde
med os selv. Spørgsmålet om sandhed
er vigtigt, også selvom vores liv måske
ikke skal danne baggrund for en murstenstyk biografi. For hvad er egentlig
sandheden om mit liv? Hvad er sandheden om dit liv?
Ja, det spørgsmål kan man få mange
søvnløse nætter til at gå med. Men før
det når så vidt, vil jeg tage det tonstunge tryk af skuldrene på os alle ved
at komme med den påstand, som altid
har lydt hér i kirken: at sandheden om
dit liv skal du faktisk slet ikke finde hos
dig selv. Hverken alenlange levnedsbeskrivelser eller oplistning af bedrifter
vil nogensinde kunne udsige den fulde
sandhed om, hvem du er som menneske.
For den kristne påstand er, at du som
menneske er langt mere end alt dette
tilsammen. Ja, påstanden er, at du er
hvem du er i lyset af den Gud, der gav
sig selv hen til verden for det menneske
han elsker. Ja, måske begynder sandheden om dig og om mig lige hér: At således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver som tro på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv. Det er sandheden om dig og dit liv.
Og når Kristus siger de ord til os i dag,
så åbner det op for nogle helt svimlende perspektiver. For tænk sig en gang:
Dit liv hverken begynder eller slutter

post. Og når vi så pludselig får at vide,
at det ingen trille spiller overhovedet,
kan vi blive helt rådvilde, ja nærmest
angste.

Kim Larsen.
med dig selv. Det kan slet ikke rummes i din egen navle eller i dine fineste
meritter. Sandheden om dit liv er, at du
er grundfæstet i Guds kærlighed. Det
er hér det hele begynder og ender. For
således elskede Gud verden.
Tænk sig en gang. Det er grunden un
der det hele: Guds kærlighed til alle os
elskelige fjolser. Alle os, der mere som
reglen end undtagelsen gør det forkerte. Os, der nat og dag piner livet af os
selv med selvbebrejdelser og skimlet
samvittighed. Os der dømmer – og ikke
mindst dømmer os selv. Os der hader
– og ikke mindst hader os selv. Det er
til os, at befrielsens budskab lyder. At
således elskede Gud verden.
Og hvor er det en befrielse, at dommen
er Guds og ikke vores. For Gud sendte
ikke sin søn til verden for at dømme
verden, men for at verden skal frelses
ved ham. Vores domme, dommen over
andre og ikke mindst dommen over os
selv mister sin brod. For det er Guds
dom og ikke vores, der betyder noget.
Det er helt ude af vores hænder.
Selvfølgelig er det en skræmmende tanke at dommen er Guds. Vi er så vant til
at mene, at alt kommer an på, hvad vi
selv mener og tænker og tror. At det er
os, der er i centrum og at det hele skal
vurderes ud fra vores egen lille udsigts-

Men dommen er Guds og hans alene.
Og det er glædeligt. For vores dommer
er netop ham, der ud af sin overstrømmende kærlighed til mennesker sendte
sin egen søn, for at enhver som tror på
ham ikke skal fortabes men have evigt
liv.
Men tilbage til køkkenet i Odense, hvor
båndoptageren ruller og Larsen fortæl
ler. Nu om sin fromme morfar, der var
lærer på Hindsholm. Om hvordan kristentroen var begyndelsen og enden,
hele fundamentet under livet. Og om,
hvordan feriedrengen blev fuldstændig
optaget af den kristentro, han mødte i
morfarens verden.
Feriedrengen spurgte: »Morfar, er Gud
til?« Og morfaderen svarede: »Hvis man
tror på ham, er han der. Og hvis man
ikke tror på ham, er han der måske al
ligevel.« Og den gamle Larsen smiler hen
over køkkenbordet og tilføjer: »Det har
jeg altid syntes, var et skidegodt svar,
og det er blevet mit eget lille evangeli
um.« Amen.

godt i gang og vi har besluttet, at sætte prisen for kaffe + kage op til 40 kr.
efter sommerferien.
Nu er det blevet tid til at se fremad.
For
an os ligger 2. etape af det store
istandsættelsesprojekt for Nazarethkirken. For 9 år siden gennemgik vores
kirke en meget omfattende indvendig
restaurering. Til næste år skal vi gå i
gang med den udvendige istandsættel
se: Kirkens tag skal fornys og stormsikres og murene skal sikres for indtrængning af fugt. Det bliver en stor og
bekostelig affære. Kirken vil blive pakket ind i stilladser og teltdug i mange
måneder, men vi kan heldigvis bruge
kirkerummet under hele processen. Til
denne store opgave har vi søgt og fået
store pengebeløb af forskellige fonde
under forudsætning af, at begge menigheder egenfinansierer det resterende
beløb. Denne fremgangsmåde kender
vi fra 1. etape.

Vi vil informere om projektet og om
indsamlingen ved en fælles musikgudstjeneste søndag, d. 25. august 2019 kl.
9.30. På denne dag vil vi også indvie
vores nye flygel. (Vi regner med, at
denne musikgudstjeneste og flygelindvielsen bliver omtalt andet steds i bladet) Efter gudstjenesten vil vi afholde
en ekstraordinær generalforsamling,
som drejer sig om etablering af lån.
Derefter kan vi skyde byggeriet i gang.
Vi glæder os til at afslutte det store
renoveringsprojekt og dermed at fremtidssikre vores skønne kirke.

Præsentation
af bestyrelsen
Jeg hedder Hanne Ravn Rasmussen. Jeg
arbejder som folkeskolelærer i Espe. Jeg
er født og opvokset på Krumstrupvej i
Ryslinge. Jeg har gået på Ryslinge Fri-

Nyt fra bestyrelsen
I bestyrelsen ser vi tilbage på et dejligt
forår, fuld af gode foredrag, koncerter
og møder. Mange har været engageret
i det frivillige arbejde i menigheden og
vi har en god fornemmelse af, at løfte i
flok. Tak for jeres hjælp med rydning i
skoven, med havearbejde, med vedligeholdelse af vore bygninger og kagebagning. »Bagelauget« er kommet rigtig

Formand Lars Galsgaard til frimenig
hedens generalforsamling.

Hanne Ravn Rasmussen.

skole, da jeg startede i 1962 var der 21
elever på hele skolen.
Jeg har boet i Rudme siden 1981, mine
børn har gået på Rudme Friskole og vi
har været en aktiv del af den.
For mig og min familie har friskolelivet
og frimenigheden gået hånd i hånd.
Ryslinge Frimenighed har været en na
turlig del af hele mit liv. Dåb, konfirmation, bryllup, begravelser. Jeg har
også den glæde at mine egne fire børn
er døbt, konfirmeret og en enkelt gift i
menigheden.
På det kommende konfirmandhold deltager mit barnebarn, så på den måde er
tilhørsforholdet stort.
Jeg har nu siddet i bestyrelsen et års
tid, jeg er rigtig glad for arbejdet og sy

nes det er spændende at være med til at
tage beslutninger og medvirke på den
måde til menighedens liv.
Jeg holder meget af vores smukke kirke,
der er tid og rum til eftertanke, samtidig med at det er vigtigt for mig at lytte
til Mikkels gode prædikener, jeg får
altid noget med mig når jeg går fra kirken. Jeg er rigtig glad for den tradition
med at man bliver siddende og lytter til
vores dygtige organist når gudstjenesten er slut.
Når jeg har været i kirke runder jeg ofte
kirkegården, jeg synes vi har en ganske
særlig og smuk kirkegård, som Lone
sørger for at holde så pænt. Her er også
plads til ro og fordybelse.
I bestyrelsen er jeg med i arrangementsudvalget. Jeg synes det er spændende
at være med til at sætte sit præg på alle

de arrangementer og oplevelser vi har i
løbet af året i salen og i kirken.
Jeg glæder mig til kommende arbejdsopgaver i menigheden og møder i be
styrelsen.
Venlig hilsen Hanne

Nye medlems
takster
Når man er medlem af frimenigheden,
betaler man ikke kirkeskat men derimod medlemsbidrag til menigheden.
Bidraget udgør pt. 1,65% af den skattepligtige indkomst, hvilket umiddelbart
er højere end kirkeskatteprocenten.
Men da bidraget er fradragsberettiget,
kommer nettobeløbet til at flugte med,
hvad man ellers ville have betalt i kirkeskat. Med andre ord: Det skal hverken være dyrere eller billigere at være
medlem af frimenigheden end af folkekirken. Dog har generalforsamlingen i
foråret 2019 vedtaget følgende bidragssatser, der giver en klækkelig rabat til
vores unge medlemmer, der nu først
fra de fylder 25 betaler det fulde medlemsbidrag. Samtidig fortsætter vi med
at operere med et bundfradrag på kr.
10.000,-, der især tilgodeser medlemmer
med lavindkomst.

Alder

Konfirmanderne Kristi Himmelfartsdag.

0-14 år: Gratis
15-18 år: kr. 150,-/år
18-24 år:	ved indtægt under
kr. 100.000,betales kr. 500,-/år.
	ved indtægt over kr. 100.000,lignes som voksen (25+).

25+å:	1,65% af den skattepligtige
indtægt med bundfradrag på
kr. 10.000,-, dog min.
kr. 1500,-/år.
Husk at medlemsbidrag til Ryslinge
Frimenighed er fradragsberettigede i
henhold til ligningslovens §8A og §12,
stk. 3.

Fornyelse af
adgang til skatte
mapper
Det er efterhånden ved at være fem år
siden, at vi bad frimenighedens medlemmer om at give vores forretningsfører adgang til de skattepligtige oplysninger i skattemappen.
Derfor må vi endnu en gang bede alle
vores medlemmer om at gøre følgende:
Gør sådan her:
– Gå ind på www.skat.dk
– Login med NemID
– Når du er logget ind, klikker du på
»Profil« øverst til højre
–	Vælg punktet »Giv adgang til råd
givere/andre«
– Tryk på »Opret ny«
– Skriv frimenighedens CVR-nummer:
22 93 45 11
– Bekræft CVR-nummeret
– Find punktet »TastSelv borger«
– 	Find derefter »Skatteattest med indkomstoplysninger« (du skal IKKE
vælge skatte- og formueoplysninger)
–	Sæt flueben i den lille firkant ud for
punktet
– Tryk Godkend HUSK DET
Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år

KirkelyFestival
Lørdag d. 31. august lægger præstegårdshaven græs til 2. udgave af KirkelyFestival, som første gang løb af stablen for to år
siden.
Der er tale om en hyggelig mini-festival med god musik, gode
fortællinger, mad og drikke og ikke mindst: hyggeligt samvær
for børn, unge og gamle.
Det endelige program ligger endnu ikke fast, men allerede nu
kan vi løfte sløret for nogle af de optrædende:
Thune Holm, Songs From Julie, Buk, Buk & Bolding, Ane Gregersen & Simon Krindel, Mikkel Crone, ForældreIntra samt
elevband fra Faaborg-Midtfyn Musikskole.
Desuden vil Allan Thomsen og Trine Juul Thomsen bidrage
med fortællinger.
Tid: Lørdag d. 31. august kl. 11.00;
aftensang i kirken kl. 19.00-20.00
Entré: kr. 50,- Børn (0-15 år): Gratis

KirkelyFestival.

Flygelindvielse og
præsentation af
renoveringsprojekt

Sangaften: Når det
væsentlige i livet
bliver sunget ind

Der sker ting og sager i frimenigheden og
Nazarethkirken. Sammen med valgmenigheden har vi søgt penge til indkøb af
et digitalflygel til kirken, som vil kunne
bruges til både koncerter og gudstjenester. Den Faberske Fond har bevilget kr.
20.000,-, men Lokalfor
eningspuljen har
bidraget med kr. 9440,-. Resten af beløbet er indregnet i kirkens budget i indeværende år. Det nye flygel skal naturligvis tages i brug under festlige former, og
derfor vil der søndag d. 25. august være
fælles musikgudstjeneste kl. 9.30.
Samtidig vil fællesudvalget benytte lejligheden til at fortælle om den kommende udvendige renovering af kirken.
Det er et stort projekt, og vi håber, at
mange vil møde op for at høre om det
spændende arbejde, der forestår. Samtidig vil de to menigheder igangsætte en
frivillig økonomisk indsamling, der skal
føre til, at vi endnu en gang kommer
helt i mål med projektet.
Efter arrangementet i kirken, går frimenighedens medlemmer over i salen,
hvor der vil være en kort ekstraordinær
generalforsamling.

Onsdag d. 18. september åbner vi dørene for sangaften i salen, hvor vi ved
samme lejlighed for mulighed for at
hilse på den nye forstander på Ryslinge
Høj- og Efterskole, Helge Andersen
Lund, der kommer hertil fra en stilling som forstander på Faaborgegnens
Efterskole.

Helge Andersen Lund.

Tid: Søndag d. 25. august kl. 9.30
Sted: Nazarethkirken

Jette og jeg er tilflyttere til Ryslinge og
vi ser frem til at blive en del af det fæl
lesskab, som Ryslinge er kendt for. Jeg
er fra august den nye forstander på Rys
linge Høj- og Efterskole og glæder mig
meget til samarbejdet dér med besty
relse, kolleger og unge mennesker. San
gen og poesien er for mig et bærende
element i tilværelsen, og jeg er glad for
at være i en hverdag, hvor det at synge
sammen sker dagligt. Min opvækst har
rod i det jyske i et familielandbrug, som
først afstedkom en landmandsuddannel
se og senere en læreruddannelse.

Birgit Nedergaard Madsen ved det nye
digitalflygel.

Tid: Onsdag d. 18. september kl. 19.30
Sted: Salen. Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-

Kirke, kaffe & for
Kirkelige handlinger
tælling: Thune Holm Dåb
31. marts:
– et liv som lærer,
Bjørn Kyed Andersen
elite-fodboldtræner 19. maj:
Anker Severin Reggelsen Skjold
og musiker
Det sker, at man i lø
bet af sit liv får oplevelser, som vækker så
stærke følelser og giver
erfaringer, der gør det
umuligt at leve videre
på samme måde som
Thune Holm.
hidtil. Thune Holm fortæller om et liv, hvor han i sin teenagealder netop fik sådan en erfaring, som
kom til at betyde no
get for, hvordan
han gennem livet har taget forskellige
beslutninger.
Tid: Søndag d. 22. september kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i
Nazarethkirken, derefter går vi i salen.
Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-

Det dufter
vidunderligt…
…af hjemmebag, når vi mødes til foredrag og møder i salen. Det skyldes, at vi
har et knivskarpt kagebagerlaug, som på
skift bager til vores arrangementer. Det
er ikke bare skønt at sætte tænderne i
frembringelserne; det giver også ganske
god mening, at vi er fælles om måltidet.
I de sidste mange år (25?) har vi taget
20 kroner for en tør kop kaffe. Bestyrelsen har besluttet at sætte prisen op
til efterårssæsonen. Fremover vil det
koste kr. 40,- for kaffe, brød og foredrag, hvilket stadig er rørende billigt.

Begravelse
6. april:
Gunnar Brandt

Kalender
25. august:
Flygelindvielse og ekstraordinær generalforsamling
31. august:
KirkelyFestival
7.-8. september:
Konfirmandlejr
18. september:
Sangaften med Helge Andersen Lund
22. september:
Kirke, Kaffe & Fortælling m. Thune
Holm
9. oktober:
Efterårsmøde med Morten Kvist

Ferie og
friweekender
Jeg holder fri i weekenderne 17.-18. au
gust og 14.-15. september, hvor der hen
vises til Malene Rask Aastrup. Desuden
holder jeg ferie i ugerne 27-30. I uge 27-28
henvises der til Malene Rask Aastrup (tlf.
28 30 53 32); i uge 29-30 henvises der til
Mette Marslund (tlf. 23 71 65 68)
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
mail: praesten@ryslingefrimenighed.dk
Graver:
Lone Holmegaard, tlf.: 20 16 08 44
loneholmegaard@nazarethkirken.dk
Henvendelse om begravelse og gravsted.
Organist:
Birgit Nedergaard, tlf. 29 62 11 53
mail: bn@madsen.mail.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

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: Valborg Møller Andersen, Sorteåvej 13, 5854 Gislev

GUDSTJENESTER

Søndag

Søndag

Søndag

August
Søndag

7. juli kl. 11.00
3. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
14. juli kl. 9.30
4. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup
21. juli kl. 11.00
5. søndag efter trinitatis
Mette Marslund
28. juli
Ingen gudstjeneste

September
Søndag
1. september kl. 9.30
Malene Rask Aastrup
Søndag

8. september kl. 9.30
12. søndag efter trinitatis

Søndag

15. september kl. 9.30
13. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Søndag

22. september kl. 9.30
14. søndag efter trinitatis
	Kirke, Kaffe & Fortælling:
Thune Holm
Søndag

4. august kl. 11.00
7. søndag efter trinitatis

Søndag

11. august kl. 9.30
8. søndag efter trinitatis

Søndag

18. august kl. 9.30
9. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

25. august kl. 9.30
10. søndag efter trinitatis
	Flygelindvielse, præsentation af udvendig renovering og ekstraordinær
generalforsamling

Oktober
Søndag

29. september kl. 9.30
15. søndag efter trinitatis
6. oktober kl. 11.00
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

Søndag

13. oktober kl. 9.30
17. søndag efter trinitatis

Søndag

20. oktober kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Søndag

27. oktober kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
Musikgudstjeneste med
Kor a la Carte

Søndag

MARK & STORM GRAFISK A/S

Juli
Søndag

