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Det er med stor glæde, at vi fra bestyrel-
sen kan byde velkommen til Maria som 
vores nye præst. Vi har jo kun kendt 
Maria kortvarigt, men det har været en 
særdeles god indledning til dét, jeg håber 
bliver et langt og frugtbart samarbejde.

Mon ikke vi alle sammen har været 
meget spændte på, om det skulle lyk-
kes os at finde en præst, der kan fylde 
støvlerne ud efter Mikkel? Mikkel har 
jo været os en fantastisk og umådelig 
afholdt præst.

Hvis nogen kan fylde pladsen ud, er 
det efter min bedste overbevisning 
Maria. Ikke som ham, men som sig selv. 
Jeg tror på og glæder mig over, vi med 
Maria får en dygtig og god præst, der 
kan lytte, har humor, er seriøs og har 
begge fødder solidt plantet i den grundt-
vigske muld.

Bestyrelsen har i indstillingen til gene-
ralforsamlingen lagt vægt på, at vi med 
Maria får opfyldt alle de ønsker, vi 
har haft til en ny præst, og som vi har 
beskrevet det i stillingsopslaget: 

Det har betydet meget for os, at Maria 
kender de frie menigheder fra Balle. 
Hun er glad for konfirmandundervisnin-
gen og har gode ideer til at knytte kon-
firmanderne tæt til kirken og menighe-
den. 

Hun er åben overfor nyskabelser, når 
blot de understøtter dét, menigheden 
står for og står på. Personer omkring 
Maria roser hende og hendes mand 
både menneskeligt og fagligt. Og vi sæt-
ter stor pris på, at hun og Hans Henrik 
gerne vil involvere sig i lokalmiljøet.

Sidst, men ikke mindst, bliver det dejligt, 
at der igen bliver liv i Kirkely med mor 
og far og fire børn!

Jeg føler mig overbevist om, at Maria er 
den helt rigtige præst for Ryslinge Fri-
menighed, og jeg glæder mig meget til 
det kommende samarbejde.

Helga Bojesen

Velkommen til Maria, vores nye præst

I Ryslinge Frimenighed er frisind et nøgleord. Her er højt til loftet, 

solid respekt for og kærlighed til den grundtvigske tradition og nys-

gerrighed/åbenhed overfor nyskabelser. Vi ønsker en lydhør og rum-

melig præst, som er klar i mælet og med lyst til både at deltage i og 

ikke mindst bidrage til menighedens fællesskab, liv og udvikling.



Min familie og jeg er meget glade og 
taknemmelige for, at I har valgt mig 
til jeres nye præst. Vi flytter ind i præ-
stegården i begyndelsen af januar, og 
ser frem til at begynde et nyt kapitel 
i vores liv sammen med jer i Ryslinge 
Frimenighed, i Ryslinge by, på Frisko-
len, hvor vores børn skal gå, og i mange 
andre lokale sammenhænge. Vi håber, 
at det nye kapitel i vores liv bliver langt 
og godt, og vi glæder os til at lære jer at 
kende.

De seneste godt fire år har jeg været 
præst i Bov sogn, som er et stort land-
sogn lige ved grænsen til Tyskland ved 
byerne Padborg og Kruså. Vi flyttede 
hertil i 2017 for at komme tættere på 
min mands, Hans Henriks, arbejde. 
Han er lektor på pædagoguddannelsen i 
Aabenraa ved UC Syd. Forinden havde 

vi boet 5½ år i Balle ved Vejle, hvor jeg 
var præst ved Balle Valgmenighed.

Nu glæder jeg mig til at komme hjem i 
dobbelt forstand – både hjem til en fri, 
grundtvigsk menighed og hjem til Fyn. 

Jeg er født og opvokset på Sydfyn, 
blandt andet som lærerbarn på Bern-
storffsminde Efterskole, og har haft min 
skolegang på hhv. Hjemly Friskole og V. 
Skerninge Friskole. Vi har både familie 
og venner på Fyn, som vi glæder os til at 
komme hjem til. Og så ser vi alle sam-
men med stor glæde og forventning frem 
til alt det nye, gode og spændende, som 
venter os i Ryslinge Frimenighed.

Mange hilsner fra
Maria og Hans Henrik
Signe, Anna, Esther og Ludvig

Kære Ryslinge Frimenighed



Nyt fra bestyrelsen
I bestyrelsen kan vi se tilbage på nog-
le begivenhedsrige måneder. Den 19. 
september fik vi taget behørig afsked 
med hele familien Crone Nielsen, og 
på den ordinære generalforsamling den 
15. september fik vi sagt farvel til Lars 
Galsgaard som Frimenighedens for-
mand. Endnu en gang tak for din store 
indsats, Lars, og tak fordi vi må kalde 
på dig som konsulent, når der, som nu, 
skal renoveres i præstegården.

Den nye bestyrelse for Ryslinge Frime-
nighed har konstitueret sig med Helga 
Bojesen (formand), Maike Pedersen 
(næstformand) og Svend Aage Tukjær 
(kasserer). Den komplette liste med 
kontaktoplysningerne kan læses bagerst 
i bladet. Vi har også fået to nye kirke-
tjenere: Alberte Østertoft og Anna 
Duve – velkommen til jer!

På en meget velbesøgt ekstraordinær 
generalforsamling den 18. november 
blev det med stort stemmeflertal ved-
taget, at vores nye præst hedder Maria 
Louise Odgaard Møller. Vi glæder os 
til, at Maria og hendes store familie 
skal flytte ind i Kirkely omkring nytår. 
Læs en nærmere præsentation af vores 
nye præst her i bladet eller på hjemme-
siden.

På samme generalforsamling vedtog 
forsamlingen også en vedtægtsændring. 
Det blev besluttet, at valgmenigheden 
’arver’ frimenigheden, hvis frimenig-
heden opløses. På samme måde arver 
frimenigheden også valgmenigheden, 
hvis valgmenigheden opløses. Ryslinge 
Valgmenighed har foretaget tilsvaren-
de ændring i sine vedtægter. Der skal 
stemmes igen om det på den næste 

ordinære generalforsamling i foråret. 
Teksten kan ligeledes læses på hjemme-
siden.

For at gøre kommunikationen med 
med lemmerne hurtigere, nemmere 
og billigere, vil vi gerne bede om jeres 
mailadresser og telefonnumre. Send 
venligst en mail til vores regnskabsfører 
Lone Rosager, mail@rosagerregnskab.
dk eller til formand Helga Bojesen, for-
manden@ryslingefrimenighed.dk

På bestyrelsens vegne
Maike Pedersen

Hvem er den nye
formand?
Jeg hedder Helga Bojesen og er 63 år. 
Jeg har boet i Rudme i snart 30 år med 
min mand. Jeg har været medlem af 
Ryslinge Frimenighed i næsten alle åre-
ne og var også for ca. 10 år siden med i 
bestyrelsen en kort overgang.
Jeg er opvokset i et ærkegrundtvigsk 
hjem. Min far og mor var højskolelære-
re, friskolelærere og præstepar gennem 
næsten 25 år i Vesthimmerlands Frime-
nighed.

Med en uddannelse som fysioterapeut 
har jeg slået mine folder indenfor både 
fysioterapi, undervisning og ledelse. Og 
jeg er netop stoppet på arbejdsmarke-
det, så jeg kan få tid til alt muligt andet 
– inkl. vores barnebarn.
Vores 3 børn, som længst er fløjet fra 
reden, har alle gået i Rudme Friskole 
og til præst i Ryslinge hos hhv. Torben 
og Mikkel.



Jeg er blevet helt glad for, at jeg har 
sagt ja til formandsposten. Der har hid-
til været nok at se til, men det har været 
spændende arbejde, og med et fanta-
stisk samarbejde med en kompetent 
bestyrelse samt ansættelsen af Maria 
ser jeg lyst på den kommende tid.

Ryslingemødet
Igen i år er der Ryslingemøde, hvor 
byens tre menigheder i samarbejde 
med Høj- og Efterskolen indbyder til 
fælles arrangement.

Programmet ser således ud:
13.00:  Gudstjeneste i Nazarethkirken 

ved Malene Rask Aastrup
14.30:  Foredrag ved Lea Korsgaard på 

Højskolen om netavisen Zet-
lands rolle i medielandskabet

16.00:  Koncert med Lunau og Sund – 
tonen af eftertænksom og nor-
disk melankoli

Tilmelding senest 3. januar til 
mail@ryslinge-højskole.dk
Pris: 100 kr. inklusive kaffe og kage

Kirke, kaffe og 
fortælling
I slutningen af januar får vi lejlighed 
til at komme lidt tættere på vores nye 
præst. Maria Louise Odgaard Møller 
fortæller om sig selv og sin vej til Rys-
linge, og om nogle af alle de spændende 
ting, som optager hende.
Tid: søndag d. 30. januar kl. 9.30
Sted: Vi begynder med gudstjeneste 
i kirken, derefter i salen.
Kaffe og hjemmebag kr. 40.00

Vintermøde
Onsdag d. 9. februar kl. 19.30
Denne aften får vi lejlighed til lære 
vores nye præstemand lidt bedre at 
kende.
Hans Henrik Hjermitslev, der er Ph.d 
i videnskabshistorie, vil holde foredrag 
om Gud & Darwin: om darwinisme, 
kreationisme og intelligent design.

I foredraget vil vi se nærmere på udvik - 
lingslærens historie og den religiøse 
kritik, den har været udsat for fra 
Charles Darwin udgav sit værk Om 
arternes oprindelse i 1859 frem til i dag. 
I 1920’erne etableredes i USA en orga-
niseret kristen antidarwinistisk bevæ-
gelse, den såkaldte kreationisme, der 
siden da har spillet en stor rolle i det 
amerikanske undervisningssystem. 

Helga Bojesen

Korsang
Den 19. december er der mulighed for 
at deltage i julekor sammen med Valg-
menigheden.
Korleder Janne Vind leder koret.
Fra kl. 14-19.
Alle er velkomne!



Generalforsamling 
2022
Der indkaldes til generalforsamling 
søn dag d. 20. marts kl. 13.00
Dagsorden ifølge vedtægter.
Detaljeret dagsorden følger senere.
Sted: Frimenighedens sal 
Frimenigheden er vært ved kaffe og 
kage.

I 1990’erne dukkede en ny antidarwi-
nistisk teori op, intelligent design, der 
nok accepterer en vis biologisk udvik-
ling, men ikke mener, at den kan for-
klares gennem naturlige forklaringer 
som naturlig udvælgelse. 

Mens intelligent design teorien synes at 
være et forbigående fænomen, så vin-
der kreationismen frem mange steder. 
Undervisning i udviklingslære er i dag 
truet i store dele af verden – særligt i 
USA og Mellemøsten – hvor Darwin 
beskyldes for alt fra nazisme til terro-
risme. Status er nu, at mens over 80 % 
af danskerne accepterer udviklingslæ-
ren, så bliver den afvist som ugudelig af 
størstedelen af jordens befolkning.

Hans Henrik Hjermitslev

Kalender 

17. december:
Morgensang

d. 19. december:
Korsang med Janne Vind

9. januar:
Ryslingemødet

14. januar:
Morgensang 

16. januar:
Indsættelse af 
Maria Louise Odgaard Møller

28. januar:
Morgensang

30. januar:
Maria Louise Odgaard Møller fortæller 

9. februar:
Vintermøde: Hans Henrik Hjermitslev

11. februar:
Morgensang

25. februar:
Morgensang

11. marts:
Morgensang

20. marts:
Generalforsamling

25. marts:
Morgensang



Præst:
Maria Louise Odgaard Møller, 
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. 
Tlf.: 61 70 46 96 
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: Sven 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



December
Søndag  19. december kl. 11.00
 4.s.i advent
 Mette Marslund

Søndag 19. december:
 Korsang m. Janne Vind

Juleaften 24. december kl. 14.30 
 og kl. 16.00
 Malene Rask Aastrup

Juledag 25. december kl. 11.00
 Mette Marslund

2. juledag 26. december kl. 9.30
 Mette Marslund

Januar       
Nytårsdag kl. 16.00
 Michael Nielsen

Søndag 2. januar
 INGEN GUDSTJENESTE

Søndag 9. januar kl. 13.00 
 1.s.e. Helligtrekonger
 Malene Rask Aastrup
 Fællesgudstjeneste 
 Ryslingemødet

Søndag  16. januar kl. 14.00
 2.s.e. Helligtrekonger
 Indsættelse af Maria Louise
 Odgaard Møller

Søndag 23. januar kl. 9.30
 3.s.e. Helligtrekonger
 Maria Louise Odgaard Møller

Søndag 30. januar kl. 9.30 
 4.s.e. Helligtrekonger
 Maria Louise Odgaard Møller
 Kirke, kaffe og fortælling 

Februar
Søndag 6. februar kl. 11.00
 Sidste søndag e. 
 Helligtrekonger
 Maria Louise Odgaard Møller 

Søndag 13. februar kl. 9.30
 Septuagesima
 Mette Marslund

Søndag 20. februar kl. 11.00
 Seksagesima
 Maria Louise Odgaard Møller

Søndag 27. februar kl. 9.30
 Fastelavn
 Maria Louise Odgaard Møller

Marts 
Søndag 6. marts kl. 11.00
 1. søndag i fasten
 Maria Louise Odgaard Møller

Søndag 13. marts kl. 9.30  
 2. søndag i fasten 
 Maria Louise Odgaard Møller

Søndag 20. marts. kl. 13.00
 3. søndag i fasten
 Maria Louise Odgaard Møller
 Generalforsamling  
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Embedet passes af Mette Marslund frem til d. 28. dec. Tlf. 23 71 65 68
Herefter af Malene Rask Aastrup frem til d. 16. jan. 2022


