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Præsten takker af.

www.ryslingefrimenighed.dk • facebook.com/ryslingefrimenighed

Tak
Kære Ryslinge Frimenighed.
Alt godt her i livet har man kun til låns.
Og hvor er jeg taknemmelig for at have
fået lov til at »låne« Ryslinge Frimenighed som jeres præst i de sidste 18 år.
I september 2003 trillede Lene, Karen
(på 9 måneder) og jeg ind på gårdspladsen ved Kirkely, og om kort tid
ruller flyttebilen med os alle (inklusive
Holger og Dagmar) mod Jylland. Som
nogen af jer måske allerede ved, er jeg
nemlig fra d. 1. oktober blevet udnævnt
som sognepræst i Sankt Pauls kirke i
Århus. Jeg glæder mig til mit nye virke, men det er samtidig med vemod, at
jeg forlader Ryslinge. For hvor har jeg
været glad for at være jeres præst, og
hvor er vi i vores familie glade for at
have haft vores dagligdag i jeres midte
i så mange år.

Jeg søger på ingen måde væk fra Ryslinge – min afsked bunder ikke i nogen
form for utilfredshed eller mislyd. Det
er vigtigt for mig at slå fast. Men fordi
embedet som frimenighedspræst har
været mit første og eneste, har jeg på
det seneste spurgt mig selv, om ikke
også der kunne ligge andre opgaver og
lure for sådan én som mig. Og det gør
der heldigvis. Men hvor er det også
svært at skulle sige farvel til Ryslinge
Frimenighed, hvor jeg har haft så mange gode år.
En menighed som frimenigheden har
ikke nødvendigvis godt af, at præsterne
bliver for længe. Det er faktisk meget
sundt, at der i ny og næ kommer nye
folk på posten. Da Lene og jeg rykkede
ind i Kirkely, talte vi om at blive i Rys-

Fra ordinationen i Nazarethkirken 1. oktober 2003.

Familien Crone Nielsen.
linge mindst fem år – mindre kunne vi
ikke være bekendt. Men vi oplevede heldigvis det vidunderlige at vokse sammen
med stedet, og helt umærkeligt er årene
gået på bedste vis. Nu er det dog tid til,
at der rykker andre folk ind, som kan
tilføre menigheden noget nyt, og som I
kan få lov til at sætte jeres præg på.
Det har været et stort privilegium, at I
har brugt mig som præst. Præst er nemlig ikke noget, man bare er, men det
er noget, man kan blive, hvis man bliver vist tillid og lydhørhed, og der er
en menighed, der vil gøre brug af én.
Frimenigheden har altid haft et godt
tag på at lave præster; og det vil I blive
ved med at have så længe, I gør brug af
dem, viser dem tillid og tør sætte jeres
præg på dem.
Her på falderebet er der så mange og så
meget at takke for. Tak for den tillid I
har vist mig, når I har åbnet dørene for

mig i jeres hjem. Nogle gange har jeg
ringet i forvejen, men for det meste har
jeg bare kigget forbi ganske uanmeldt.
Tak for jeres tålmodighed – også med
de skæverter, jeg uden tvivl har slået
gennem årene. Tak for fællesskabet om
gudstjenesterne i Danmarks vel nok
smukkeste kirkerum og for de mange
gode møder og foredragsarrangementer, vi har været fælles om. Tak til mine
dygtige og søde medarbejdere – jeg
kunne ikke ønske mig bedre. Og tak til
bestyrelsen – både den nuværende og
de tidligere – der har været en uundværlig samarbejdspartner i alle årene.
Jeg håber, at mange af jer vil møde op
til min afskedsgudstjeneste søndag d.
19. september kl. 14.00, hvor vi kan få
lejlighed til at sige ordentligt farvel til
hinanden.
Kærlig hilsen
Mikkel, Lene, Karen, Holger og Dagmar

Indtil vi får ansat
ny præst…

Afskedsgudstjeneste

… vil pastor Mette Marslund forestå de
kirkelige handlinger. Alle henvendelser
angående dåb, vielse, begravelse/bisættelse bedes derfor rettet til hende på tlf.
23 71 65 68 eller marslund@live.dk

Søndag d. 19. september kl. 14.00 er der
afskedsgudstjeneste for Mikkel Crone
Nielsen. Efter gudstjenesten indbyder
frimenigheden alle til kaffebord på
Ryslinge Højskole.

Generalforsamling
Frimenighedens generalforsamling skulle have løbet af stablen i marts
måned, men blev udsat på grund af Covid-19. I stedet er den rykket til
onsdag den 15. september 2021 kl. 19.30.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før.
Bemærk at der på dagsordenen er vedtægtsændring, samt ændring af
overenskomst mellem Ryslinge fri – og valgmenighed. Begge forslag vil
blive gennemgået på generalforsamlingen
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsfremlæggelse for 2020 til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse
og fastlæggelse af medlemsbidrag.
5. Ændring af overenskomst mellem valg- og frimenighed.
6. Vedtægtsændring.
7. Valg af bestyrelse + suppleanter
Følgende er på valg: Svend Aage Tukjær, Lars Galsgaard,
Mette Marslund (Suppleant for Anders Skotte).
Suppleant: Helga Bojesen
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Tid: Onsdag den 15. september kl. 19.30
Sted: Frimenighedens sal
Frimenigheden er vært ved kaffe og kage

Nyt fra bestyrelsen
Kære Mikkel
Menigheden har nydt dine mange prædikener. Prædikener som altid var velforberedte og med lyrisk formåen.
Prædikener som har givet medlemmerne mulighed for efterfølgende refleksion. Prædikener som er samfundsrelaterede og med håb til følge. Du er
inspirerende og vedkommende, du har
med nærvær og støtte lyttet og inspireret mennesker i alle aldre og i mange
forskellige sammenhænge. Du har sat
dit aftryk hos medlemmerne i Ryslinge
Frimenighed og i hele lokalområdet,
hvor især skole og høj- & efterskole har
mærket dette.
Menigheden kan glædes over dit historiske overblik, ikke mindst når det gælder vores egen historie omkring Nazarethkirken og frimenighedens historie.

Ligeledes har vi nydt godt af din kærlighed til musikken, din musikalitet og
ikke mindst din sangstemme. Menigheden kan glædes over den tid, du har
været præst i Ryslinge frimenighed.
Du har været er en god og rummelig
kollega for menighedens øvrige ansatte.
Du har været en inspirerende og en god
samarbejdspartner for hele bestyrelsen.
Det har været skønt at komme hos jer i
Kirkely. Tak til Lene, Dagmar, Holger
og Karen for jeres måde at være på.
Vi ønsker alt det bedste for jer i Århus.
Nu skal bestyrelsen og medlemmerne
finde en ny præst, og det skal nok gå.
Vi skal sprede det gode budskab om
Ryslinge Frimenighed.
Med venlig hilsen
Lars Galsgaard, formand

Kirke, Kaffe & Fortælling:
Togt til Antarktis
Til september får vi igen besøg af Lee
Miller, der vil fortælle os om en spændende rejse til Antarktis. Om foredra-

Lee Miller på Antarktis.

get siger Lee: »I februar og marts 2020
holdt jeg og min Ph.d.-student »workshops« i Antarktis for gæster ombord
på krydstogtsskibet »Hondius« fra
OceanWide tours, Holland.
Vi optog lyd og video fra forskellige
arter pingviner og fra en enkelt art delfin. Jeg vil fortælle om de dyr og fugle,
vi så, samt om naturen i Antarktis.
Oplægget vil blive rigt illustreret med
billeder, lyd og videooptagelser.«
Tid: Søndag d. 26. september kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i
kirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-.

Bibelen 2020
For nylig udkom Bibelen
2020, som er den første
samlede danske bibel
oversættelse siden 1992.
Det vil vi gerne markere
med en aften i salen, hvor vi har inviteret to lokale kvinder, der begge har haft
en finger med i spillet med udgivelsen.
Mette Behrndtz, der er sognepræst i
Nørre Lyndelse, har oversat dele af det
gamle testamente, mens Camilla Qvistgaard Dyssel fra Fjellerup har indlæst
dele af både det gamle og det nye testamente som lydbog. Aftenen vil derfor
bestå af to foredrag med pause imellem.
Mette Behrndtz:
En engel eller et postbud?
Hvordan oversætter man en bibelsk
tekst? Det ser vi nærmere på i dette
foredrag, der handler om projektet
Bibelen på nudansk. Projektet, der skal
gøre Bibelen lettere at forstå, er sat i
gang af Bibelselskabet. Det er et større
arbejde, hvor oversættere er optaget
af at få oversat de gammeltestamentlige tekster til et enkelt, mundret og
nutidigt dansk. Mette Behrndtz viser
eksempler på dette og afslører samtidig nogle af de udfordringer, der følger
med, når man gerne vil modernisere
gamle bibelske tekster.
Camilla Qvistgaard Dyssel:
At lægge stemme til bibelen
Camilla Qvistgaard Dyssel er uddannet
journalist og autodidakt lydbogsindlæser. Hun begyndte at indlæse bøger
som 20-årig, og i dag, 27 år senere, er
hun en af Danmarks mest benyttede
indlæsere. Hun har lagt stemme til alle
tænkelige genrer fra fagbøger som Pro-

fessionel rengøring over krimier og
erotisk litteratur til litterære klassikere
som Borte med blæsten og romaner af
Jane Austen og Thomas Hardy. Hun
er en af seks indlæsere af Bibelen 2020,
hvor hun blandt andet har indlæst Ordsprogenes bog og Matthæusevangeliet.
Tid: Onsdag d. 13. oktober kl. 19.00
Sted: Salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-

Kirkekoncert med
Pernille Rosendahl
Sangeren Pernille Rosendahl udgav i
2019 den anmelderroste EP The Hurt,
som hun har fulgt op med en turné
rundt i landets kirker. Til efteråret slår
hun vejen forbi Ryslinge, hvor Nazarethkirken lægger rum til en garanteret
stemningsfuld koncert.
Tid: Fredag d. 1. oktober kl. 20.00
Sted: Nazarethkirken.
Billetter via link på frimenighedens
hjemmeside.

Pernille Rosendahl.

Stemningsmelodier
– Duo Askou//Andersen
Kai Normann Andersen skrev i sin
storhedstid i årene 1920 til 1960 over
900 melodier, hvor mange af dem er
blevet folkeeje.
Revysange som Du gamle måne, Glemmer du så husker jeg, Man binder os på
mund og hånd og I dit korte liv samt
Musens Sang, Den allersidste dans og
alle de andre vidunderlige melodier fra
filmen Mød mig på Cassiopeia. Sange
som i dag har status som ikoniske evergreens, og hvoraf nogle er udvalgt til
både Kulturkanonen og Højskolesangbogen.

Duo Askou//Andersen.

Den klassiske duo, bestående af violinisten Hanne Askou og Frode Andersen
på accordeon, tilsammen Duo Askou//
Andersen, har gjort det til deres speciale at spille gode, enkle melodier i stilfulde, instrumentale arrangementer for
at fremhæve musikken fremfor teksten.
De har tidligere indspillet 2 album med
danske og nordiske ’sange, salmer og
folketoner’ – blandt andet med musik
af Carl Nielsen. Koncerten er arrangeret i fællesskab med Musik på Midtfyn.
Tid: Fredag d. 19. november kl. 19.30
Sted: Salen. Entré kr. 150,-

Kirke, Kaffe & Fortælling:
Om civil ulydighed, pacifisme og
ikke-volds aktion
Inspiration mod resignation: Mahatma
Gandhi, M.L. King, jerntæppets fald.
En »Berufsdemonstrants« oplevelser og
historisk-teoretiske ballast, fra Atom
kraft nej-tak demonstrationer, over
modstand mod lufthavnsudvidelse og
fredsbevægelsen til Extinction Rebellion.
Og ikke mindst spørgsmålet: Kan man
bede til Gud under en demonstration?

Olav Scheunemann kom fra Tyskland
til Danmark i 1986. Afslutningen af den
kolde krig var ved at kulminere, blandt
andet forårsaget af store, modige folkelige bevægelser i både Vest- og Østeuropa.
Tid: Søndag d. 28. november kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste
i kirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-

Vagter og demonstranter ved Berlinmuren efterår ’89.

Adventsmøde: Jesper Wung-Sung
Onsdag d. 1. december får vi besøg af
forfatteren Jesper Wung-Sung, der
fortæller om sin roman »Kvinde set
fra ryggen«. Den handler om Vilhelm
Hammershøis kone Ida, der bliver den
store malers livsledsagerske og foretrukne model. I dag sælges malerierne
af den ofte rygvendte kvinde for tocifrede millionbeløb, men hvem var hun?

anden gren«, romanen om hans oldeforældre, San og Ingeborg Wung-Sung.
Jesper Wung-Sung (f. 1971) har blandt
andet modtaget Bogforums Debutantpris, Det Danske Akademis Silas-prisen og De Gyldne Laurbær. Flere af
hans værker er filmatiseret og dramatiseret. Forfatterskabet er oversat til
mere end ti sprog.

Wung-Sung fortæller om research,
kunst, følelser og om hvordan »Kvinde
set fra ryggen« er forbundet med »En

Tid: Onsdag d. 1. december kl. 19.30
Sted: Frimenighedens sal
Kaffe og hjemmebag: Kr. 40,-

Jesper Wung-Sung.

De ni læsninger

Kalender

Søndag d. 19. december – 4. søndag i
advent – vil konfirmander fra frimenigheden og valgmenigheden medvirke
ved gudstjenesten. »De ni læsninger«
er en særlig gudstjenesteform, der som
tradition stammer fra England. Der er
tale om en smuk og stemningsfuld liturgisk gudstjeneste med vægt på musik og
bibelske læsninger som forberedelse til
den forestående julehøjtid.

15. september:
Generalforsamling

Morgensang
Et par gange i måneden er der om fredagen morgensang i Nazarethkirken
fra kl. 9 og tre kvarter frem. Kirkens
præster og organist skiftes til at stå for
sangvalget. Der synges fra både salmebog og højskolesangbog.
Tid: Fredag d. 17. september,
1. oktober, 15. oktober, 5. november,
19. november, 3. december og
17. december
kl. 9.00-9.45
Sted: Nazarethkirken

17. september:
Morgensang
26. september:
KK&F: Lee Miller om Antarktis
1. oktober:
Morgensang
Koncert m. Pernille Rosendahl
13. oktober:
Efterårsmøde: Bibelen 2020
15. oktober:
Morgensang
5. november:
Morgensang
12. november:
Koncert m. Søren Huss (udsolgt)
19. november:
Morgensang
19. november:
Duo Askou/Andersen
28. november:
Olav Scheunemann Hastrup om civil
ulydighed
1. december:
Adventsmøde: Jesper Wung-Sung
3. december:
Morgensang
17. december:
Morgensang
19. december:
De 9 læsninger

Frimenighedens sal Kirkebil:
I forbindelse med begravelse eller bi
sættelse er det muligt at låne salen til en
efterfølgende reception.
Henvendelse skal ske til Lene Buk på
tlf. 21 62 67 95.

– kan benyttes til gudstjenester og ar
rangementer mod en egenbetaling på kr.
30,- Kirkebilen skal bestilles dagen forinden før kl. 16.00.
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:
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:
Vakant

Regnskabsfører:
Lone Rosager Poulsen
Dronningemaen 27B 2. th.
5700 Svendborg
Tlf.: 22 16 98 61
mail@rosagerregnskab.dk

Frimenighedens bestyrelse
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

GUDSTJENESTER

Søndag

12. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste med
fejring af kirkerenovering

Søndag

19. september kl. 14.00
16. søndag efter trinitatis
Afskedsgudstjeneste og
efterfølgende
sammenkomst

Søndag

26. september kl. 9.30
17. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen
Høstgudstjeneste

Oktober
For gudstjenester efter 1. oktober
henvises der til frimenighedens
hjemmeside samt de lokale avisers
gudstjenestelister.

Henvendelser vedrørende kirkelige
handlinger (dåb, vielse, begravelse og
bisættelse) skal i vakancetiden rettes
til pastor Mette Marslund, Vejstrup.
Tlf.: 23 71 65 68.
Mail: marslund@live.dk

MARK & STORM GRAFISK A/S

September
Søndag
5. september kl. 11.00
14. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

