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Siden sidst…
… er verden efterhånden ved at komme
i sin vante gænge igen, også her i Ryslinge Frimenighed. Da statsministeren
i marts måned besluttede at lukke store
dele af samfundet på grund af udbruddet af Covid-19, måtte landets kirker
også følge trop. Der var ikke så meget at
rafle om.

skulle man jo gøre i den ekstraordinære
situation. Men hold da op, hvor kom jeg
til at savne en rigtig gudstjeneste med
menighedens salmesang, dåb, nadver og
det fælles nærvær om noget meget vigtigt.

Gudstjenesterne kunne ikke længere
gennemføres. Planlagte vielser og barnedåb måtte udskydes. Begravelser og
bisættelser kunne stadig finde sted, dog
med stærkt begrænset deltagerantal.
Foredrag, sangaftner koncerter og andre
arrangementer måtte aflyses eller skydes
ud i fremtiden.

Siden slutningen af maj har vi heldigvis
kunnet holde rigtige gudstjenester igen.
Hvor er det godt at se jer igen! Der er
stadig begrænsninger på, hvor mange
vi må være i kirkerummet og regler
for, hvor tæt vi må sidde. Og så er der
opsat spritstandere flere steder i kirken
og anderledes afvikling af altergangen.
Men mon ikke vi kan leve med det, indtil normaliteten igen indfinder sig?

I nyere tid har vi ikke oplevet en tilsvarende lammelse af det offentlige liv
i Danmark. Man skal tilbage til 2. Verdenskrig, for at have oplevet en lignende
situation. Og hvordan griber man det
så an, når man er en lille menighed, der
bare gerne vil have lov til at holde gudstjenester og de andre aktiviteter, som er
en naturlig del af vores virke?

Årets konfirmation skulle – som sædvanlig – have fundet sted Kristi himmelfarts dag, men er udskudt til lørdag
d. 22. august. Konfirmanderne er tapre
og glæder sig som resten af deres familier til den store dag. Forhåbentlig løsnes
der op på antallet af deltagere, så der
kan være flere end de godt 80, vi i alt må
være i kirkerummet pt.

Mens kirken var lukket, optog vi en
slags online video-andagter, som vi lagde op på menighedens hjemmeside og
Facebookside den pågældende søndag.
Birgit spillede smukt på flyglet, og jeg
forsøgte mig udi den mærkelige kunst at
prædike til et kamera. En meget sær og
kunstig situation. Jeg sætter virkelig pris
på de mange positive tilbagemeldinger,
Birgit og jeg har fået på online-andagterne. Tak for dem!

Som I kan læse senere I kirkebladet, har
vi brug for vores medlemmers hjælp.
For det første er der en hel del af os, der
ikke har fornyet adgangen til skattemappen, så vores kasserer kan indhente de
relevante oplysninger for at kunne fastsætte medlemsbidraget. Gør os alle en
tjeneste og få det gjort; det tager virkelig
ikke mere end 5 minutter.
For det andet vil vi også gerne have
opbygget en mailingliste, så vi hurtigt
kan komme i kontakt med medlemmerne om nødvendigt. Så send en mail til
mig, også med jeres telefonnummer, så
vi let kan få fat i jer.

Men jeg må også indrømme, at jo længere tid, vi skulle gøre os i den genre, jo
mere kunstigt føltes det. Bevares, noget

Sommeren er for alvor over os; før vi
ved af det, er vi igen i gang med efterårets foredrag og koncerter og øvrige
arrangementer. Men først og fremmest
skal vi igen nyde fællesskabet om guds-

tjenesten i Nazarethkirken om søndagen, for det er jo det, det hele drejer sig
om. God sommer til jer alle.
Mikkel Crone Nielsen

En tårngavl, der længes efter atter at komme til ære og værdighed.

Nyt fra Bestyrelsen
Istandsættelsen er rigtig godt i gang.
Der er skiftet ender på 38 spær og skiftespær, nogle meter murremme, et helt
kehlspær og reparation på to andre
kehler. Et helt nyt spær på tårnet. Rådskaderne er nu under kontrol.
Der er lagt nye forankringer til afstivning af murerne, veksler og vindkryds
er behørigt boltet fast med stålbolte.
Syv trækstænger som holder kirken
sammen, har fået nye gevind i alle
ender, således at kirken er spændt sikkert sammen, og vil garanteret holde de
næste par hundrede år ud i fremtiden.

Den isolering som var, bliver erstattet
af en ny træfiber isolering, som nu kan
slutte tæt og der undgås kuldebroer.
Den gamle vejrhane er taget ned og
sendes til smeden, den har gjort det
godt. Siden 1898 har den vist hvilken
retning vinden har blæst, måske med en
vis unøjagtighed på det sidste.
Med vejrhanen er det, som det er med
kirkens tag og spær konstruktion, det
var nødvendigt med en gennemgribende istandsættelse, og det bliver lunt og
godt.
Vi glæder os til en komplet restaureret
kirke, både ude og inde.

Nyt møder gammelt i kirkens tagkonstruktion.

Mvh. Bestyrelsen

Forny adgangen til
din skattemappe

Mailing- og
telefonliste

Der er stadig nogle af vores medlemmer, der endnu ikke har givet vores
forretningsfører adgang til deres skattepligtige oplysninger i skattemappen.

I frimenigheden vil vi meget gerne
oprette en mailing- og telefonliste, så
vi let kan komme i kontakt med vores
medlemmer.
Send Mikkel Crone Nielsen en mail på
praesten@ryslingefrimenighed.dk med
dit telefonnummer, for at også du kan
komme på listen.

Vi må indtrængende bede jer om at
følge nedenstående køreplan, da det
er den eneste måde, vi kan finde ud
af, hvad vores medlemmer skal betale
i bidrag til frimenigheden. Det tager
ikke mere end 5 minutter, og det er kun
hvert 5. år, det skal ske.
På forhånd TAK!
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 rådgivere/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
Fuldmagten skal fornyes hvert 5. år

Musikgudstjeneste
med Rannok
Søndag d. 16. august er der musikgudstjeneste sidst på eftermiddagen. Den
musikalske side er lagt i hænderne på
nogle gamle venner af huset, nemlig
folkemusikduoen Rannok, som også
tidligere har medvirket ved musikgudstjenester i frimenigheden.
Rannok består af violinist Michael
Graubæk og pianist Theis Juul Langlands. Efter gudstjenesten spiller duoen
en lille koncert, før vi går hvert til sit.
Tid: Søndag d. 16. august kl. 17.00
Sted: Nazarethkirken

Morgensang
Efter en ufrivillig pause fortsætter vi
med morgensang i Nazarethkirken.
Malene Rask Aastrup og Mikkel Crone

Nielsen vil skiftevis stå for sangvalget,
mens organist Birgit Nedergaard Madsen sidder ved orglet eller flyglet.
Alle er naturligvis velkomne.
Tid: Fredag d. 21. august, 18. september
og 23. oktober kl. 9.00
Sted: Nazarethkirken

Konfirmation
På grund af Coronakrisen er forårets
konfirmation flyttet til august. Der er
ikke plads i kirken til nysgerrige, men
alle er velkomne til at komme og hylde
de unge, når de kommer ud.
Birgit, Malene og Mikkel ved flyglet.

Konfirmandholdet på pilgrimsvandring.

Tid: Lørdag d. 22. august kl. 10.00
Sted: Nazarethkirken

Fortælling,
identitet og tro
- eller om at gå til gudstjeneste
i litteraturen
I vintermånederne kastede vi os i frimenighedens studiekreds over Gudmund Rask Pedersens bog Låneord.
Bogen handler om kristendom og litteratur og om, hvordan det kan være nødvendigt at låne fra de største fortællinger, når vi selv mangler de rette ord. I
september får vi så besøg af forfatteren
selv, der vil fortælle om, hvad der sker,
når ordet går i kødet på os og bliver til
levet liv, identitet og tro. Der er, som

fortælleren i Jan Kjærstads »Erobrerenh siger det, kun én grund til at fortælle: For at redde et liv. For at redde
nogen, der allerede er dømt. Fortælle
mod alle odds.
Eller sagt på en anden måde: Det handler ikke alene om skrift, men i såvel litteratur som gudstjeneste om: Skriften
der frelser.
Tid: Onsdag d. 9. september kl. 19.30
Sted: Salen
Pris for foredrag, kaffe og hjemmebag:
Kr. 40,-

Radiogudstjeneste
Danmarks Radio har endnu en gang
valgt at transmittere en gudstjeneste
fra en gudstjeneste i Ryslinge Frimenighed. De kommer forbi med den store
lastbil søndag d. 20. september. Jeg vil
på det kraftigste opfordre vore medlemmer til at møde talstærkt op – også!
– denne søndag, så den liflige salmesang kan brede sig ud over det danske
land.
Tid: Søndag d. 20. september kl. 10.00
Sted: Nazarethkirken

Gudmund Rask Pedersen.

DR’s sendevogn foran Nazarethkirken.

Kirke, Kaffe & Fortælling:
Handelslivet i det gamle Ryslinge
Søndag d. 27. september 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.

Parti fra Rødamsvej i det gamle Ryslinge.

Det var en travl periode i byens historie. Runa og Peder Fjeldstad glæder
sig til at guide jer gennem »den glemte
by«.
Arrangementet var oprindelig programsat til maj måned, men måtte
udsættes pga. sundhedskrisen.
Tid: Søndag d. 27. september kl. 9.30
Sted: Gudstjeneste i kirken,
derefter i salen.
Pris for foredrag, kaffe & hjemmebag:
Kr. 40,-

Årsmøde for frie
grundtvigske

Koncert med Det
Fynske Kammerkor

Oprindelig skulle årsmødet for de frie,
grundtvigske menigheder have løbet af
stablen i begyndelse af juni, men som så
meget andet er dette møde også blevet
udsat. Programmet er endnu ikke blevet offentliggjort, men opslås senere på
www.friegrundtvigske.dk.
Tilmelding skal ske 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.

Nazarethkirken er endnu en gang heldig med at få besøg af Det Fynske
Kammerkor under ledelse af Alice
Granum. Da koret sidst besøgte os i
2018 var det en koncertoplevelse af de
helt store. Mon ikke vi kan vente os
noget lignende også denne gang?

Tid: 3. – 4. oktober
Sted: Rødding Højskole, Rødding og
Bovlund frimenigheder

Det Fynske Kammerkor.

Koncerten har fået overskriften Lyset
i mørket og vil byde på værker af bl.a.
Peterson-Berger, Grieg og Nystedt.
Tid: Tirsdag d. 6. oktober kl. 20.00
Sted: Nazarethkirken
Fri entré.

Ud-af-huset-gudstjeneste
Søndag d. 25. oktober lukker vi kirkedøren i Ryslinge og drager i stedet i
samlet flok til Sdr. Nærå valgmenighed,
der denne dag er vært for Ud-af-husetgudstjeneste. Disse besøg i de fynske
valg- og frimenigheder er glimrende
lejligheder til at komme hinanden ved
på tværs af de grundtvigske kirkeskel
og se, hvordan andre gør det i deres
menigheder.
Det nærmere program kan ses i næste
kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Nye konfirmander
Skal du i 7. klasse efter sommerferien,
har du mulighed for at gå til præst og
blive konfirmeret i Ryslinge Frimenighed.
Normalt holder vi indskrivning før
sommerferien, men på grund af Corona-krisen er også dette blevet udskudt.
Skriv til frimenighedspræst Mikkel
Crone Nielsen på praesten@ryslingefrimenighed.dk – eller ring på tlf. 62 67
10 95 for at høre nærmere. Undervisningen begynder i september måned.
Konfirmationen i 2021 afholdes Kristi
himmelfarts dag, torsdag d. 13. maj kl.
10.00.

Kalender
16. august:
Musikgudstjeneste
21. august:
Morgensang i kirken
22. august:
Konfirmation
9. september:
Foredrag med
Gudmund Rask Pedersen
12.-13. september:
Konfirmandlejr
18. september:
Morgensang i kirken
20. september:
Radiogudstjeneste
27. september:
KKF med Runa og Peder Fjeldstad
3.-4. oktober:
Årsmøde i Rødding og Bovlund
6. oktober:
Koncert m. Det Fynske Kammerkor
25. oktober:
Ud-af-huset-gudstjeneste i Sdr. Nærå

Ferie og
friweekender
Jeg holder friweekend i 10. – 11. oktober, hvor jeg i stedet henviser til Malene Rask Aastrup (tlf. 28 30 53 32)
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:
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: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe

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

30. august kl. 9.30
12. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

September
Søndag
6. september kl. 11.00
13. søndag efter trinitatis

Søndag

12. juli kl. 9.30
5. søndag efter trinitatis

Søndag

19. juli
Ingen gudstjeneste

Søndag

26. juli kl. 9.30
7. søndag efter trinitatis
Malene Rask Astrup

13. september kl. 9.30
14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

Søndag

2. august kl. 9.30
8. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

20. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Radiotransmitteret
gudstjeneste

Søndag

27. september kl. 9.30
16. søndag efter trinitatis

9. august kl. 11.00
9. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

Oktober
Søndag

Søndag

August
Søndag

Søndag

Søndag

16. august kl. 17.00
10. søndag efter trinitatis
Musikgudstjeneste

Lørdag

22. august kl. 10.00
Konfirmation

Søndag

23. august kl. 9.30
11. søndag efter trinitatis

4. oktober
Ingen gudstjeneste pga.
årsmøde i Rødding
og Bovlund

Søndag

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

Søndag

18. oktober kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis

MARK & STORM GRAFISK A/S

Juli
Søndag

