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Man skal ikke kende særlig meget til 
dansk kirkehistorie for at vide, at her i 
Ryslinge har der gennem de sidste godt 
og vel 150 år været noget på færde. Ja, 
mere end det, for skulle man være høj-
stemt, og det må man gerne på en dag 
som i dag, så kunne man også sige det 
sådan, at mens Jelling har Danmarks 
dåbsattest hugget i sten med runer, så 
står her i Ryslinge de frie menigheders 
vugge i form af Nazarethkirken, bygget 
af både sten, af menneskers stærke viljer 
og tro, og af ånd. Et konkret vidnesbyrd 
om, hvad kampen for frihed kan føre til. 
Og det er dyrebart. Og det er en stor arv 
at skulle forvalte, passe på og give vide-
re. Og at jeg må være med til det ved nu 
at være Ryslinge Frimenigheds 11. præst 
i rækken, det er både en stor gave og en 
stor ære for mig, som jeg er utrolig glad 
og meget taknemmelig for.

Kirkekamp i en nybrudstid, er titlen på 
Mikkels rigtig gode bog om Danmarks 
første frie menighed her i Ryslinge, der 
siden blev til to menigheder, og om til-
blivelsen af Nazarethkirken. Titlen er 
velvalgt. Der var vitterligt tale om både 
nybrudstider og om kamp. Både den 
helt nødvendige kamp for frihed i kirke-
lige anliggender og trosspørgsmål, først 
og fremmest personificeret i Vilhelm 
Birkedal og Torkil Skat Rørdam – så 
forskellige de to end også var. Men også 
en både heftig og vigtig teologisk kamp 
og fejde om, hvad ikke mindst Skat Rør-
dam og hans menighed mente, der skul-
le regnes for sand kristendom. Og så var 
Skat Rørdams kamp desuden også et 
slag om, hvad det sandt grundtvigske er 
for noget rent kirkeligt set – eller måske 

endda en kamp om, hvad det grundtvig-
ske overhovedet er. Hvorvidt betegnel-
serne venstre- og højregrundtvigianisme 
holder endnu – eller om højre og venstre 
i den forbindelse stadig står for det, de 
dengang stod for, det er nok en samtale 
og drøftelse værd. Ligesom det er værd 
at tale videre om, hvad sand kristendom 
og hvad det grundtvigske overhovedet 
er for noget. Og det er jo op til os, der 
er her i dag, at grunde videre over de 
spørgsmål. Ikke kun som en opfordring, 
men som en pligt, sådan at vi, der udgør 
de frie menigheder i dag, både i Rys-
linge og andre steder, også på den måde 
forvalter arven, der er betroet os, og 
bærer den videre til slægterne efter os. 
Og nogle i den teologiske debat i dag 
vil ligefrem hævde, at vi endnu engang i 
kirken står i en kirkekamp, blandt andet 
om kirkens bekendelsesgrundlag og om 
gudstjenestens, dåbens og nadverens 
liturgi og teologi. En kirkekamp og en 
teologisk diskussion, som vi i de frie, 
grundtvigske menigheder har al mulig 
grund og pligt til at bidrage til og være 
en del af.

Som præst ved Ryslinge Frimenighed 
vil jeg bestræbe mig på at forvalte den 
betroede arv med nænsomhed. Jeg glæ-
der mig over at måtte være præst for en 
menighed, der ved af, at den er menig-
hed. Jeg glæder mig til at lære jer at 
kende, til at holde gudstjenester med jer, 
undervise konfirmanderne, komme på 
husbesøg og sammen med jer tage del 
i det folkelige arbejde også. Med andre 
ord glæder jeg mig til at komme i gang 
med hverdagen. Jeg glæder mig til sam-
arbejdet med de øvrige dygtige og enga-

Tale ved min indsættelse, 
søndag d. 16. januar 2022



gerede ansatte her ved Frimenigheden, 
og til samarbejdet med valgmenigheden 
og med sognekirken. Jeg glæder mig til 
at lære Ryslinge by at kende med både 
Fri-, Høj- og Efterskole og til på forhå-
bentligt mange måder at tage del i og 
bidrage til byens lokale liv sammen med 
min familie.

Jeg vil gerne sige bestyrelsen en stor tak, 
først og fremmest for jeres indstilling til 
Generalforsamlingen om at vælge mig til 
jeres nye præst. Men også for et utrolig 
godt og behageligt forløb i ugerne op til 
indstillingen, samt for istandsættelsen af 
Kirkely og for jeres varme modtagelse af 
hele familien. En særlig tak til dig, Hel-
ga, først og fremmest fordi du har ind-
sat mig i embedet i dag, og fordi vores 
samarbejde indtil videre er gået så let og 
godt. Tak for din store hjælp med stort 
og småt både før, under og efter vores 
flytning til Kirkely. Tak for din altid 
positive, kompetente og konstruktive 
måde at gå til tingene på. Både jeg og 

frimenigheden i det hele taget er i gode 
hænder og kan være trygge og fortrøst-
ningsfulde med dig som formand! 
Også tak til dig, Ulla, fordi du også ville 
handle til os her under vores corona-
karantæne. Og tak til dig Mikkel, og til 
dig, Mette, fordi I på hver jeres måde 
har været med til at hjælpe mig godt på 
vej ind i embedet. Tak til min familie, 
fordi I er sammen med mig i dette nye 
kapitel af vores fælles liv. 
Tak for alle talerne, tak til alle jer, der 
er kommet i dag for at være med til min 
indsættelse og gøre dagen festlig og min-
derig – det er jeg utrolig taknemmelig 
for!
Og så vil jeg sidst, men ikke mindst, 
takke Generalforsamlingen for at have 
valgt mig som præst og dermed overho-
vedet gøre muligt, at jeg står her i dag og 
kan være her i forhåbentligt mange år 
fremover. Nu vil vi slutte med at synge 
Jeg elsker den brogede verden.

Maria Louise Odgaard Møller



Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor
med lige værdighed i borg og hytte,
med øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort herneden,
men med de dybe længsler velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden;

Sådan skrev Grundtvig til sine sønners 
konfirmation, – sådan et liv ønskede han 
for al sin æt, skrev han i næste vers.
Sådan et liv ønsker vi også for dig, 
Maria, her i Ryslinge Frimenighed, – for 
dig og for hele din familie.
·  Vi ønsker, at vi må følge hinanden i 
vores liv, hvad enten det så foregår i 
borg eller hytte

·  At du holder gudstjeneste og forkynder 
evangeliet for os om søndagen og er 
med os i vores daglige liv

·  At du døber vore børn, når de små nye 
mennesker kommer til verden

·  At du får betydning for de unge i 
menigheden, at du fortæller for dem og 
konfirmerer dem

·  At du deler vores glæde og lykke, når 
to finder sammen og du skal vie dem

·  At du lytter til os, når vi har brug for et 
opmærksomt øre eller et kærligt ord

·  At du er ved siden af os i vores sorg, 
når du skal begrave vore døde

Opklaret gang i ædle fædres spor, skrev 
Grundtvig. De ædle fædre, hvis spor du 
skal videreføre, er dine 10 forgængere:
Vilhelm Birkedal
Karl Poulsen
Torkild Skat Rørdam
Tage Rydal
Paul Hansen
Viggo Hofdal

Tale til indsættelse af Maria Louise 
Odgaard Møller 16. januar 2022



Niels Thomsen
Morten Kvist
Torben Bramming
Mikkel Crone Nielsen

Kan I mærke historiens vingesus? Fra i 
dag er du, Maria, den 11. præst i Naza-
rethkirken og den 9. præst i Ryslinge 
Frimenighed. Det er stort. At få en ny 
præst er uden sammenligning den vigtig-
ste begivenhed i en menigheds historie.
Jeg håber, at du vil mærke, at på samme 
måde som dine forgængere er blevet 
båret af menigheden, vil vi bære dig. Vi 
vil støtte dig og udfordre dig, give dig 
medspil og modspil og tage vores del af 
den fælles opgave på os: at føre Ryslinge 
Frimenighed videre på rejsen med dyb 
respekt for de grundlæggende holdnin-
ger og værdier, vi står på, og i samklang 
og fællesskab mellem dig og menighe-
dens medlemmer. 
Maria, vi er utrolig glade og taknem-
melige for, at du er blevet vores præst. 
Og jeg er sikker på, at din løbebane her 
i Ryslinge Frimenighed nok skal blive 
til folkegavn og til grøde, forhåbentlig 
spændt langt ud, – i mange, mange år.
Maria, Hans Henrik, Ludvig, Esther, 
Anna og Signe: Det varmeste, hjerte-
ligste VELKOMMEN til jer fra os her i 
Ryslinge Frimenighed.

Helga Bojesen

Nyt fra bestyrelsen
Siden seneste kirkeblad udkom, har 
bestyrelsens hovedfokus helt naturligt 
været på at hjælpe Maria og familien 
godt ind i Kirkely og hjælpe Maria godt 
i gang i sit nye embede. Der har været 
en god, varm og konstruktiv dialog med 
Maria og familien, og det er mit indtryk, 

at de er ved at vænne sig til den nye til-
værelse – og er glade for den. Indsættel-
sen har selvfølgelig fyldt en del, og jeg 
ved, at hele bestyrelsen er glade og tak-
nemmelige for, at så mange mødte op – 
trods coronabekymringer – for at gøre 
dagen så festlig, som den blev. Andet-
steds i bladet kan man læse Marias tale 
til indsættelsen samt min tale til Maria.
Den næste større beslutning, vi står 
overfor, er renovering af parkerings-
pladsen. I fællesudvalget (med valgme-
nigheden) har vi indhentet tilbud på 
forstærkning af dræning og belægning 
på parkeringspladsen, så den bliver 
mod standsdygtig overfor nye vintre 
med masser af vand. Samtidig skal der 
anlægges en fast sti fra parkeringsplad-
sen, så man kan køre med fx en rolla-
tor helt hen til kirkedøren. Planen er, 
at renoveringen skal gennemføres, så 
snart vejret tillader det. 
Der er desuden iværksat et samarbejde 
med MAS, kommunen og valgmenig-
heden om udvidelse af parkeringsplad-
sen sydvest for kirken. Udvidelsen vil 
ske ved en åbning i hækken, der går 
parallelt med vejen, så der bliver ca. 15 
parkeringspladser yderligere på græs-
arealet bag hækken. 
Der er stadig morgensang hver anden 
fredag (lige uger) kl. 9.00 – 9.45. Det er 
en dejlig måde at gå ind i weekenden 
på, så det kan varmt anbefales til jer, 
der har mulighed for det. Morgensan-
gen fortsætter til og med maj måned.
Med nogle års mellemrum ser fællesud-
valget på priserne for pasning af grave 
på kirkegården. Det er nu blevet tid til 
en revidering af priserne, og de nye tak-
ster, der er gældende fra d. 1. juli 2022, 
kan ses på næste side

På bestyrelsens vegne
Helga Bojesen



Gravning, tilkastning og planering   ingen moms

1 Voksengrav - kiste    3.500,00

1 barnegrav (indtil 10 år)    1.250,00

1 urnegrav    570,00

Pynting af grav    incl. moms

1 Voksengrav     1.200,00

1 urnegrav    600,00

1 barnegrav (indtil 10 år)    600,00

Leje af gravsted pr. plads pr. år   100,00

Timeløn    450,00

 

Begravelse af ikke medlemmer  Urnegrav Kistegrav

Kirken   6.000,00 6.000,00

Gravplads   5.000,00 10.000,00

Gravkastning   570,00 3.500,00

Pyntning af grav   600,00 1.200,00

I alt   12.170,00 20.700,00

 

Årlig betaling for pasning

Kistegravsteder Vedligehold 2 x Blomster Grandækning I alt incl. moms

1 gravplads 700,00 140,00 350,00 1.190,00

2 gravpladser 1.000,00 300,00 555,00 1.855,00

Yderlig pr. plads 215,00 140,00 230,00 585,00

Urnegravplads 700,00 140,00 350,00 1.190,00

Legatgrave, i brugsperioden 20 år (pasning):   incl. moms

1 gravplads 20 år   30.000,00

2 gravpladser 20 år   45.000,00

mere en 2 , pr. plads 20 år   15.000,00 

Urne 10 år   15.000,00

Urne 20 år   30.000,00 

Urnegravplads m. plade 10 år   4.500,00

Fællesgrav, en fredningsperiode   incl. moms

Urnegravplads u. plade    2.500,00

Urne (ikke medl.) Fællesgrav + normaltakst (570 + 600) 5.000,00

Urne (ikke medl.) Familegravsted + + normaltakst (570 + 600) 5.000,00

Taksterne for kirkegården er blevet justeret, og ser pr. 1. juli således ud:

Orientering om nye kirkegårdstakster



Samvær i Kirkely 
Skærtorsdag aften
Lene og Mikkels gode tradition med 
sam vær i præstegården Skærtorsdag 
aften kender Hans Henrik og jeg fra 
vores tid i Balle, hvor menigheden 
også altid var inviteret hjem til os efter 
gudstjenesten Skærtorsdag. Derfor vil 
vi med stor glæde gerne videreføre tra-
ditionen. Vi håber, at mange af jer får 
lyst til at gå med i Kirkely Skærtorsdag 
aften efter gudstjenesten til hyggeligt 
samvær, et godt glas og gode sange fra 
højskolesangbogen.

Tid og sted: Torsdag d. 14. april kl. 
19.30 i Nazarethkirken, efterfølgende 
samvær i Kirkely

Forårsmøde: Om 
mennesket i ver-
den – når dannelse 
 finder sted
Ved Rasmus Kolby Rahbek, forstander 
for Den frie lærerskole i Ollerup

Vi har indbudt den nye forstander for 
Den Frie Lærerskole i Ollerup, Rasmus 
Kolby Rahbek, til at komme og tale 
om dannelse. Efter at have været ude 
i kulden i en årrække er dannelsesbe-
grebet nu nærmest blevet et modebe-
greb. Hvad indebærer dannelsesbegre-
bet, hvilken betydning har det for den 
måde, vi holder skole på og uddanner 
lærere, og har vi overhovedet fortsat 
behov for et dannelsesbegreb? 
Rasmus Kolby Rahbek definerer kort 
sin forståelse af dannelse som et møde 
mellem mennesket og verden, mellem 
det velkendte og det fremmede, mel-
lem det individuelle og det fælles, og 
han vil denne aften – sammen med os 
– udfolde, diskutere og tage livtag med 
dannelsesbegrebet. 

Tid og sted: Onsdag d. 20. april 
kl. 19.30 i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-

Kirkelige handlinger 

Begravelse:
21. december 2021:
Mads Bisgaard



Konfirmand-
indskrivning for 
2022-23
Hvis du skal i 7. klasse efter sommerfe-
rien og gerne vil konfirmeres i Ryslinge 
Frimenighed, så kom til indskrivnings-
gudstjeneste søndag d. 8. maj kl. 9.30 
sammen med dine forældre. 
Vi begynder med gudstjeneste i kirken 
kl. 9.30, og går derefter over i salen, 
hvor vi kan hilse på hinanden. Jeg for-
tæller lidt om, hvordan det er at »gå til 
præst«, og der er mulighed for at stille 
spørgsmål. Medbring gerne kopi af din 
navne- eller dåbsattest.
Konfirmationen i 2023 ligger på Kr. 
Himmelfartsdag, torsdag d. 18. maj kl. 
10.00.

Tid og sted: Søndag d. 8. maj kl. 9.30 i 
Nazarethkirken, derefter i salen.

Konfirmation 
Kr. Himmelfartsdag 
kl. 10.00
Torsdag d. 26. maj konfirmeres følgen-
de konfirmander i Nazarethkirken:

Lykke Qvistgaard Dyssel
Birk Straarup Gregersen
Mille Hessellund
Molly Agnete Ryberg Iversen
Phillip Bentzenberg Limbrecht
Elizabeth N. Holm-Andreasen
Ida Strøm
Gustav Skalshøj Duus Riber Larsen, 
Karla Schmidt Larsen
Ronja Jørgensen
Tobias Borg Borup

Fælles gudstjeneste 
2. Pinsedag
I år er det valgmenighedens tur til at 
arrangere den fælles gudstjeneste 2. 
Pinsedag. 
Det foregår i kirken mandag d. 6. juni 
kl. 9.30 med deltagelse af Måle Fortæl-
leteater, der vil fremføre Selma Lager-
löfs Skiftningen.

Tid og sted: Nazarethkirken 
mandag d. 6. juni kl. 9.30

Kirke, kaffe og 
fortælling med 
Thune Holm

Thune Holm kom til 
Ryslinge Friskole i 
1986, hvor han var ind-
til 1997. Han var idéma-
geren bag de store tea-
terforestillinger på fri-
skolen, som stadig er et 
varemærke på Ryslinge 
Friskole. Thune slut-

tede sit aktive arbejdsliv på Højskolen 
i Oure, og kastede sig siden over opret-
telsen af Café Faber sammen med sin 
hustru Lone. Oprettelsen af Café Faber 
gjorde at Thune og Lone Holm blev 
kåret som årets Rysling i 2019. 
I 2021 udkom Thunes bog Fornemmel-
se for skønhed, som er 33 fortællinger 
om øjeblikke i Thunes liv. Søndag d. 
12. juni kommer han og fortæller for os 
med udgangspunkt i sin nye bog.

Tid og sted: Søndag d. 12. juni kl. 9.30 i 
Nazarethkirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40,-



Årsmøde i Ubberup
Hvis du vil med til årsmødet i Ubberup, så tilmeld dig hos Maria på mail eller 
telefon senest d. 5. juni. Hun sørger for at videregive alle tilmeldinger til Ubberup 
Valgmenighed. Frimenigheden betaler for deltagelsen, men man bedes selv sørge 
for transport til og fra Ubberup.

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder holder Årsmøde  
i Ubberup Valgmenighed lørdag d. 25. juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 
Program: 
Fra kl. 9.30: Velkomst og kaffe i Samlingssalen ved siden af valgmenighedskirken 
10.30 Gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke v. valgmenighedspræst Anna Monrad 
 Efter gudstjenesten bevæger alle sig over til Ubberup Højskole (enten i bil eller til fods). 
 Resten af dagens program finder sted på Ubberup Højskole. 
12.30 Frokost i højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes. 
14.00 Generalforsamling i højskolens foredragssal i bygningen "Nærheden". 
16.00 Kaffe og kage 
16.45 Foredrag ved Rasmus Birkerod: "Maries Rum. Himmeltanker fra kældermørket" 
Rasmus Birkerod er uddannet journalist og rejseleder. Rasmus var ophavsmand til og vært på det 
prisvindende TV-program "Præstens Lektie", som kørte i 11 år på TV2 ØST. Ud over sine rejser til 
Israel/Palæstina er Rasmus i øjeblikket aktuel med sin podcast "Maries rum". Maries Rum er et 
samtaleprogram, som optages i netop det kælderværelse under godset Rønnebæksholm, hvor Marie Toft 
engang samlede folk fra egnen til spirituelle samtaler. I hvert af programmerne inviterer Rasmus Birkerod 
en præst og en kendt dansker til en samtale om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer. 
Når Rasmus kommer til vores Årsmøde på Ubberup Højskole, er det os, der bliver inviteret til at dykke ned i 
de eksistentielle spørgsmål. Emnerne spænder vidt: den uventede kærlighed, den dybe sorg, det okkulte, 
meningsløsheden og taknemmeligheden. 
Rasmus Birkerod er kendt som en dygtig og nærværende foredragsholder. På en jordnær og slagfærdig 
måde får han sine tilhørere engageret og involveret i de store spørgsmål, som vedrører os alle. 
18.30 Festmiddag i Højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes. 
 Efter middagen er der mulighed for at blive til aftenhygge, hvor vi synger et par sange. 
 
Adresser: 
Ubberup Valgmenighed. Tingvejen 47, 4400 Kalundborg 
Ubberup Højskole. Højskolevej 6, 4400 Kalundborg 
 

Tilmelding: 
Tilmelding og betaling sker samlet for hver menighed pr. mail til kasserer Lonny Sørensen: 
rugtvedvej@email.dk senest d. 6. juni. Pris pr. person: 450 kr. 
Betaling sker til konto i Nordea, Kalundborg: Reg: 2190. Kontonr.: 508 04 06 330. 
Ved tilmeldingen anføres det fulde navn på hver enkelt deltager.  
Angiv desuden, hvis der er allergier, som højskolens køkken skal tage højde for. 
 

Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen til Årsmøde i Ubberup! 



Kalender 

8. april
Morgensang v/ Maria

14. april
Skærtorsdags-samvær i Kirkely

20. april
Forårsmøde med Rasmus Kolby 
Rahbek

22. april
Morgensang v/ Maria

6. maj
Morgensang v/ Malene

8. maj
Konfirmandindskrivning

20. maj
Morgensang v/ Malene

26. maj
Konfirmation

6. juni
2. Pinsedag med fortælleteater

12. juni
Kirke, kaffe og fortælling med 
Thune Holm

25. juni
Årsmøde i Ubberup

Morgensang i 
Nazarethkirken
Den gode tradition med morgensang 
kl. 9.00 hver anden fredag i kirken er 
godt i gang igen efter corona. Vi kom-
mer rundt i hele højskolesangbogen, og 
synger både gamle og nye sange. Alle 
er meget velkomne! 
Morgensang fortsætter maj måned ud 
– se datoerne for morgensang i kalen-
deren. Vi holder pause i sommermåne-
derne juni, juli og august, og så mødes 
vi igen til september.

Send os dine 
kontaktoplysninger
For at gøre kommunikationen  med 
medlemmerne hurtigere, nemmere  og 
bil ligere vil vi gerne bede om jeres mail -
adresser og telefonnumre. 
Send venligst en mail med oplysnin-
gerne til formand Helga Bojesen, for-
manden@ryslingefrimenighed.dk eller 
til vores regnskabsfører Lone Rosager, 
mail@rosagerregnskab.dk
På forhånd mange tak!

Helga Bojesen

Ferie, friweekender
Jeg holder ferie d. 29. april-3. maj og 
friweekend d. 28.-29. maj. Malene Rask 
Aastrup passer embedet i mit fravær.
Jeg holder sommerferie d. 4.-17. juli, 
hvor Malene Rask Aastrup passer 
embedet, og igen d. 25. juli-7. august, 
hvor Mette Marslund passer embedet.
Malene Rask Aastrup kan kontaktes 
på tlf. 2830 5332. Mette Marslund kan 
kontaktes på tlf. 2371 6568.

Maria Louise Odgaard Møller



Præst:
Maria Louise Odgaard Møller, 
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. 
Tlf.: 21 19 18 66
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 

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

Kirketjenere:
Anna Duve tlf. 61 41 95 51
Alberte Østertoft tlf. 42 80 26 70

Kirkesangere:
Heike Pohl Malmros
tlf. 28 91 92 84 

Marlene Schmidt Larsen
tlf. 42 79 86 02 

Rengøring i sal:
Anna Duve og Alberte Østertoft

Ansatte

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

Kirkebil:
Kirkebil: – kan benyttes til gudstjenester 
og arrangementer mod en egenbeta-
ling på kr. 30,-. Kirkebilen skal bestilles 
dagen forinden før kl. 16.00. 
Kontakt Palles Taxi på tlf. 62 62 28 15

Formand: Helga Bojesen, Rudmevej 135, 5750 Ringe, Tlf. 51 96 97 34
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: kasserer@ryslingefrimenighed.dk
Hanne Ravn Rasmussen
Ulla Haslund
Lise Charlotte Petersen 
Mette Marslund
1. suppleant: Eske Rauer
2. suppleant: Torben Vind Rasmussen

Frimenighedens bestyrelse



April
Søndag  3. april kl. 11.00
 Mariæ bebudelse

Søndag 10. april kl. 9.30
 Palmesøndag

Torsdag 14. april kl. 19.30
 Skærtorsdag
 Samvær i Kirkely

Fredag 15. april kl. 9.30
 Langfredag

Søndag 17. april kl. 11.00
 Påskedag

Mandag 18. april kl. 9.30
 2. Påskedag

Søndag 24. april kl. 9.30
 1. søndag efter påske

Maj
Søndag 1. maj kl. 11.00
 2. søndag efter påske
 Michael Nielsen

Søndag 8. maj kl. 9.30
 3. søndag efter påske
 Konfirmandindskrivning

Søndag 15. maj kl. 11.00
 4. søndag efter påske

Søndag 22. maj kl. 9.30
 5. søndag efter påske

Torsdag 26. maj kl. 10.00
 Kr. Himmelfart
 Konfirmation

Søndag 29. maj
 Ingen gudstjeneste 
  (konfirmation i valgmenig-

heden kl. 10.00)

Juni
Søndag 5. juni kl. 9.30
 Pinsedag

Mandag 6. juni kl. 9.30
 2. Pinsedag
  Fortælleteater i kirken i sam-

arbejde med valgmenigheden

Søndag 12. juni kl. 9.30
 Trinitatis søndag
 Kirke, kaffe og fortælling

Søndag 19. juni kl. 11.00
 1. søndag efter trinitatis

Søndag 26. juni kl. 9.30
 2. søndag efter trinitatis

Juli 
Søndag 3. juli kl. 11.00
 3. søndag efter trinitatis

Søndag 10. juli kl. 11.00
 4. søndag efter trinitatis
 Malene Rask Aastrup

Søndag 17. juli kl. 9.30
 5. søndag efter trinitatis
 Malene Rask Aastrup

Søndag 24. juli kl. 11.00
 6. søndag efter trinitatis

Søndag 31. juli
 Ingen gudstjeneste
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