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Om at gå selv eller gå sammen
Tale til årets konfirmander Kristi himmelfarts dag, 13. maj 2021
Kære konfirmander.
Kære Agnes, Kalle og Ingrid.

fællesskab at se frem til og glæde os til.
Det har været vigtigt – og nu er vi her!

Hvor har jeg glædet mig til dagen i
dag. Og det ved jeg, at I også har. For
snart lang tid siden var vi så modige,
at vi satte et stort fedt kryds i kalenderen torsdag d. 13. maj – der skulle være
konfirmation til trods for, at vi på det
tidspunkt ikke kunne vide noget med
sikkerhed om nedlukning og smittetryk
og alt det andet kedsommelige, som vi
er blevet tvunget til at leve med gennem det sidste år. Men på den måde er
jeres konfirmationsdag kommet til at
stå som en lysende stjerne på himlen i
en ellers træls tid – vi har haft noget i

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg vil komme til at huske jeres
konfirmandhold som noget helt specielt. Det er der flere grunde til. For
det første fordi I er så få. Vi har virkelig
lært hinanden godt at kende, og hvor
har det været hyggeligt. Der har været
så meget god snak omkring bordet i
præstegården, både om kristendom,
liv og død og tilværelsens andre store
spørgsmål; men også almindelig hyggesnak om livet som 7. klasser og alt hvad
der hører med. Jeg bilder mig egentlig
ind, at det at gå til præst netop i år har

Konfirmanderne på den store dag.

Konfirmandskygger på Moesgaard.
været lidt af et frirum for jer, et fast
holdepunkt, et åbent rum i en tid, der
jo ellers har været præget af nedlukning, hjemmeskole og social distance.
Især i de måneder i vinteren og foråret,
hvor I ikke kunne komme i skole, var
det helt hyggeligt, at vi havde vores
faste møde mandag eftermiddag i Ryslinge. Så var der dog noget hér i verden,
der stod fast i en skør, skør tid.
For nogle uger siden gav jeg jer den
opgave, at I skulle medvirke ved en
gudstjeneste, hvor I skulle stå for tekstlæsningerne, og så skulle I også selv
skrive den indledningsbøn, der ligesom
sætter kursen for selve gudstjenesten.
Det var en opgave, I gik til med krum
hals, og jeg må sige, at jeg er virkelig
stolt af jeres indsats. I skulle bare vide,
hvor mange, der i ugerne efter har rost

jer til skyerne. Jeg håber derfor, at det
er i orden, at jeg læser op fra jeres bøn:
Evige, almægtige Gud.
Først vil jeg sige, at jeg er kommet her
ind i kirken for at høre, hvad du vil sige
til mig.
Tak for, at jeg har en god familie og
gode venner og mennesker omkring
mig. Tak for at det endnu en gang er
blevet forår med godt vejr, blomster der
springer ud og fugle der synger.
Jeg vil bede for, at alle mennesker må
have nogle, der holder af dem, og at
Coronavirussen snart må slippe sit tag i
os, så alt igen kan blive som før.
Lige nu er jeg vred over, at jeg ikke kan
gøre det med mine venner, som jeg gerne vil, og at jeg hele tiden skal bekymre
mig om afstand, sprit, mundbind og test.
Men jeg er glad for, at der er lys for

Med Århusbugten i baggrunden.
enden af tunnelen, og at vi snart kan se
alle dem, vi ikke har kunnet mødes med
i lang tid.
Hjælp mig til at huske på alle de gode
ting i mit liv i stedet for at fokusere på
det dårlige og det, jeg alligevel ikke kan
ændre.
Til sidst vil jeg sige tak for, at du endnu
en gang lytter til, hvad jeg har at sige.
Sådan lød ordene. Og jeg har virkelig
tænkt meget på dem, siden I den mandag eftermiddag i fællesskab skrev dem
ned. Netop ordet ‘fællesskab’, synes jeg
egentlig meget godt indkredser, hvad
der betyder noget for jer: Jeres venner,
jeres familie, alle de mennesker I lever
livet sammen med. Det er dem, der
betyder noget for jer, og det er dem, I
længes efter at kunne se igen, for kun i
kraft af dem og i fællesskab med dem,
bliver I til dem, I er. Og når I vægter
fællesskabet så højt, som I gør, tror jeg
virkelig, at I har fat i den lange ende.

Det blev jeg mindet om, da jeg for nylig
så den fremragende nye tv-serie Guru,
som nogen af jer måske har set. Ellers
kan I jo se den sammen med jeres forældre. Den handler om den midaldrende Life-Coach, Andreas Mertz, der
efter en ungdom i København vender
hjem til Silkeborg med kufferten fuld
af varm luft og fladpandede one-liners
forklædt som livsvisdom. Andreas vil
ruske op i den søvnige provinsby og
lære dens indbyggere at ‘gå selv’, så de
kan blive lige så ambitiøse og målrettede som dem i Herning. For Andreas
betyder fællesskabet intet; det egoistiske, navle
pillende individ er derimod
alt, og hans sølle idealmenneske er
en ensom stakkel, der vil gå over lig
for at nå sine mål. Det komiske – og
ret triste – højdepunkt i serien er for
mig at se, da han formår at få en flok
voksne mennesker i et coachingforløb
til at gå rundt med Hula-Hoop-ringe
omkring sig, mens de hver for sig messer Andreas’ egoistiske trosbekendelse:
»Jeg fødes alene, jeg dør alene, jeg er
alene – jeg kan gå selv.«
Da jeg så det afsnit af serien, kom jeg
til at tænke på jer og på den afgrundsdybe forskel, der er på det livssyn, som
Andreas Mertz lægger for dagen, og så
det livssyn, der lyser ud af jeres bøn. Og
sjovt nok er det jo den voksne mand,
der viser sig som barnagtigt fjols i sin
tro på, at mennesket er alene i sit eget
univers, mens I konfirmander har vist
jeres modenhed ved at indse, at det
ikke er nok at gå selv, men at det tværtimod kun går, når man går sammen. Ja,
måske bliver man først for alvor voksen – træder ind i de voksnes rækker – i
det øjeblik, hvor man indser, at vi som
mennesker hører sammen i fællesskab.
Og konfirmander, her er vi faktisk ved

noget vigtigt. For det er jo det, der kaldes kristendom, og er den tro og det
livssyn, der i nu 1000 år har sat sit præg
på både mennesker og samfund på
vores breddegrader. Kristendommen
fortæller os jo blandt andet, at vi er
skabt til fællesskab, til at leve sammen.
Men kristendommen er hverken dum
eller naiv, for den fortæller os også, at
det først er hér, balladen begynder.
‘Du skal elske din næste som dig selv’,
siger Jesus. Men hvor er det svært. For
tit er vores næste træls og besværlig og
kommer til os i skikkelse af vores irriterende lillesøster eller bedrevidende
storebror, eller værst af alt: vores pinlige forældre, der bare ikke fatter noget
som helst. Nej, fællesskabet er bestemt
ikke uden knaster. Og galt går det da
også gang på gang, og vi gør hinanden
kede af det og træder hinanden over
tæerne. Men det er faktisk også kristendom, for hvor er det en uudsigelig let-

telse at leve livet i troen på den Gud,
der skænker os tilgivelsens mulighed;
som lader os rejse os igen ved det træ,
vi er faldet; som forlader os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Vi er altså ikke perfekte, ikke nogen af
os. Det skal vi heller ikke være, for vi
er heldigvis noget meget bedre end det:
Vi er Guds elskede børn, omsluttede af
Hans kærlighed og troskab, der varer
livet ud og ind i evigheden.
Kære konfirmander
Tak for det sidste år, vi har haft sammen. Tak for jeres virkelig gode selskab. Og ikke mindst: Tak for at minde
mig om, at vi alle er indsat i Guds store
og vidunderlige fælleskab.
Må Gud velsigne jer alle på jeres vej
fremover. Både når I går selv og når I
går sammen – hvilket jo rimer så utrolig
fint på: Amen.

Nyt fra bestyrelsen
Den udvendige istandsættelse af kirken
er færdig. Det er et tilfredsstillende og
smukt syn. Et vel overstået kapitel med
et slutregnskab på 290.000 kr. mindre
end budgettet var sat til.
Der er dog stadig et lille hængeparti
med udskiftning af de såkaldte munke
og nonner på stræbepillerne og reparation af de øvre vinduer. Det forventes,
at den etape vil blive påbegyndt i slutningen af juni. Efterfølgende vil der
igen blive sået græs omkring kirken.
Angående P – pladsen har I nok lagt
mærke til, at den er og har været meget
brugt. Det gør, at græsset ikke kan holde, og der kommer mudder. Mudder,

som slæbes ind i kirken, og I får mudder med hjem. Øv. Vi må gøre noget?
Pladsen kræver en anden belægning,
således at det bliver muligt at holde
parkeringspladsen tør og fremkommelig. Et forslag til en løsning af dette problem kunne være en armering med græs
imellem. Desuden undersøges muligheden for at tilføje et P-skilt, med teksten:
»forbeholdt kirkens gæster«.
Nu er det igen muligt at komme til en
åben kirke. Der er sat automatisk dørlås på, så kirken er åben fra 8-18 i sommerperioden og 8-16 i vinterperioden.
På bestyrelsen vegne, Lars Galsgaard.

Sommermøde: Hildegard af Bingen
Foredrag ved Lene Crone Nielsen, studenterpræst på SDU og præst i Odense
Domsogn.
I 1142 skrev den tyske benediktinernonne, abbedisse og teolog, Hildegard af
Bingen (1098-1179) sit første store værk
»Scivias«, som betyder »Kend Herrens
veje«. Hildegard blev kendt – og anerkendt – i sin samtid som »Guds talerør
i verden«. Udover at skrive bøger om
teologi skrev hun også bøger om lægevidenskab og komponerede musik, og

hendes berømmelse rakte langt ud over
klostrets mure. Hun var på alle måder
en usædvanlig kvinde, som også i dag
fascinerer mange mennesker. I foredraget vil der blive fortalt om hendes liv og
hendes værk, og om hendes særlige rolle
som Guds udvalgte profet.
Tid: Søndag d. 15. august kl. 13.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste i kirken, derefter kaffe og foredrag i salen.
Fri entré. Kaffe og brød kr. 40,-.

Hildegard af Bingen. Middelalderlig illumination
fra bogen Liber Scivias.

Sangaften: Tanker og sange
på vej mod en ny højskolesangbog

19. udgave af højskolesangbogen.
En sangaften med afsæt i spørgsmålet
om, hvordan man fornyer traditionen.
Hvordan man med afsæt i en stærk fællessangstradition laver en højskolesangbog, der henvender sig til alle os, der
bor i Danmark. Og som måske også
forener os.

vi skal synge nogle af de sange, der er
kommet med i den nye udgave af sangbogen.

Mette Sanggaard fortæller om arbejdet
med den 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november 2020, og

Tid: Onsdag d. 25. august kl. 19.30
Sted: Nazarethkirken
Alle er velkomne!

Mette Sanggaard er forstander på Ollerup Efterskole – Sang og Musik og
medlem af Højskolesangbogsudvalget.

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.
Tid: Onsdag den 15. september kl. 19.30
Sted: Frimenighedens sal.
Frimenigheden er vært ved kaffe og kage.
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.

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 foredraget siger Lee: I februar og marts 2020
holdt jeg og min Ph.D.-student »workshops« i Antarktis for gæster ombord
krydstogtsskibet »Hondius« fra OceanWide tours, Holland.
Vi optog lyd og video fra forskellige
arter pingviner og fra en enkelt art del-

Lee Miller på Antarktis.

fin. 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,-.
Gerne tilmelding på grund af
begrænsede pladser.

Morgensang

Kalender

Til efteråret fortsætter vi med morgensang fredag morgen et par gange om
måneden. Som sædvanlig forestås sangvalget på skift af Malene Rask Aastrup
og Mikkel Crone Nielsen, mens Birgit
Nedergaard Madsen sidder ved flyglet.

15. august:
Sommermøde om Hildegard af Bingen

Tid: Fredage d. 20. august, 3. og 17. september samt 1. oktober kl. 9.00 – 9.45
Sted: Nazarethkirken.

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.

20. august:
Morgensang
25. august:
Sangaften v. Mette Sanggaard
3. september:
Morgensang
15. september:
Frimenighedens generalforsamling
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

Ferie og
friweekends
Jeg holder ferie i ugerne 28-31. I uge 28
henvises der til pastor Mette Marslund
på tlf. 23 71 65 68, i ugerne 29-31 henvises der til valgmenighedspræst Malene
Rask Aastrup på tlf. 28 30 53 32.
Pernille Rosendahl.

Mikkel Crone Nielsen

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:
Klara Klindt,
tlf. 23 83 77 65

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

4. juli kl. 11.00
5. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen
11. juli kl. 9.30
6. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

Søndag

18. juli
Ingen gudstjeneste

Søndag

25. juli kl. 9.30
8. søndag efter trinitatis
Malene Rask Aastrup

August
Søndag

1. august kl. 9.30
9. søndag efter trinitatis
Malene Rask Astrup

Søndag

8. august kl. 11.00
10. søndag efter trinitatis
Michael Nielsen

Søndag

15. august kl. 13.30
11. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen
Sommermøde

Søndag

22. august kl. 9.30
12. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

Søndag

29. august kl. 11.00
13. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

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

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

Søndag

19. september kl. 11.00
16. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

Søndag

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

Oktober
Søndag

Søndag

3. oktober kl. 11.00
18. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen
10. oktober kl. 9.30
19. søndag efter trinitatis
Mikkel Crone Nielsen

MARK & STORM GRAFISK A/S

Juli
Søndag

